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în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Bena Ceaușescu, ieri a avut loc în Capitală 

iHUHKĂNMRHKlaJNBI CIKĂEMTĂCELEIPM35AMHVERSftRI 
A ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR SI SĂRBĂTORIRII „ZILEI PIONIERILOR"

ntr-o atmosferă de puternic entuziasm, de dragoste și stimă față de partid, față de 
ivarășul Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena Ceaușescu, copiii și pionierii patriei 
u dat glas sentimentelor de profundă mulțumire și recunoștință pentru condițiile 
inunate de viață de care se bucură, hotărîrii de a munci și de a învăța fără, preget 
ntru a deveni constructori demni ai României socialiste, ai viitorului ei comunist
m prezența tovarășului
colae Ceaușescu, a to- 
rășei Elena Ceaușescu,

..îmbăta dimineața a avut loc, 
la Palatul Sporturilor și Cultu
rii din Capitală, o grandioasă 
manifestare jubiliară prilejui
tă de cea de-a 35-a aniversa
re a Organizației Pionierilor 
și sărbătorirea „Zilei pionie
rilor".
Această sărbătoare, Ia care au 
irticipat mii și mii de pionieri, șco- 
■i și șoimi ai patriei, tineri și oa- 
eni ai muncii din Capitală, s-a con- 
ituit intr-un vibnant omagiu adus 
ariei și partidului, secretarului său 
?neral, întrio mărturie emoționantă 
dragostei și recunoștinței tinerei 

metații față de tovarășul Nicolae 
eaușescu, de tovarășa Elena 
eaușescu, pentru grija deosebită pe 
re le-o poartă, pentru minunatele 
idiții de muncă, viață și învătătu- 
ce le-au fost create.
cum, la aniversarea creării orga
nici revoluționare de masă a co- 
■r, în preajma marii noastre sâr- 
■i naționale și. a..Congresului al 

î-lea al partidului. tovarășul 
rolae Ceaușescu este înconjurat 
tinăra generație, de întregul ncs- 

,ru popor cu nemărginită dragoste și 
-’easă stimă, cu încrederea nestrămu-

,ă in triumful idealurilor socialis- 
.tlui și comunismului, cu hotărîrea 

. rină de a urma neabătut exemplul 
1 minos de patriot înflăcărat și re- 

■luționar consecvent al secretaru- 
1 .i general al partidului, de a asigu
ra înflorirea continuă a României 
socialiste.

In aceste momente solemne, purtă- 
t—vii crav --ior roșii cu tricolor adre- 
f ază, cu toată căldura și ardoarea 
' rnii lor, cele mai profunde mul- 

.miri pentru Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresat pionieri
lor, șoimilor patriei, școlarilor și 
tuturor copiilor țării, cu prilejul îm
plinirii a 35 de ani de la înființarea 
Organizației Pionierilor din Româ
nia, exprimînd întreaga lor gratitu
dine și hotărîrea de a urma neabătut 
îndemnurile mobilizatoare ale condu
cătorului partidului și statului nos
tru, de a acționa cu toată dăruirea 
revoluționară și tot entuziasmul pen
tru a servi poporul, cauza bunăstării 
și fericirii sale, independența și su- 

aranitatea patriei.
■, Copiii țării s-au angajat solemn în 

«BH'ața secretarului general al partidu- 
H de a munci cu pasiune și dărui- 

■ pentru a deveni demni și cuteză- 
jd constructori ai socialismului și 

.omu'nismului, răspunzînd astfel mo
bilizatoarelor chemări din Mesajul ce 
le-a fost adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a învăța cu pasiune, 
de a-și induși cele mai noi cunoștințe 
din domeniile științei și tehnicii, de 
a se pregăți permanent pentru mun
că și. viață, de a face totul pentru 
gloria poporului și înflorirea patriei.

Ora 11. > Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Sosește, împreună cu to
varășa Elen;! Ceaușescu, la Palatul 
Sporturilor și Culturii.

Miile de participant! la manifestă
rile prilejuite de aniversarea Organi
zației Pionierilor din țara noastră fac 
secretarului general al partidului o 
primire însuflețită, emoționantă, pli
nă de bucurie. în vastul parc ce în
conjoară Sala Sporturilor și Culturii 
răsună puternice aplauze și urale. 
Se aclamă cu putere, într-o îmbi
nare simbolică, numele partidului 
nostru comunist și al secretarului 
său general, al patriei noastre socia
liste.

Pe esplanada din fața sălii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întimpinați 
cu deosebit respect și multă căldură 
de tovarășii Nicu Ceaușescu. prim- 
secretar. al C.C. al U.T.C., Poliana 
Cristescu, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, 
și Tudor Mohora, președintele Con
siliului U.A.S.C.R.

Din nou se aclamă cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — România 
ocrotesc copilăria !“, „Ceaușescu —■ 
Race !“.

Pionieri și șoimi al patriei ofe
ră frumoase buchete de flori.

In continuare ațe loc ceremonia 
luminării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu a Diplomei de onoare, a 

insignei jubiliare și plachetei oma
giale instituite cu prilejul aniversă
rii a trei decenii și jumătate de la 
constituirea primelor detașamente de 
pionieri.

Președintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor invită, apoi, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului, să viziteze expoziția „35 de 
ani de la crearea Organizației Pio
nierilor'1.

Prin imagini, cărți, documente de 
epocă, sint puse in evidență tradi
țiile mișcării de copii din România, 
momentul . constituirii prin grija 
partidului, a Organizației Pionieri-, 
lor. Sint ilustrate sugestiv principa
lele momente din activitatea și lup
ta tineretului român, a copiilor, in 
anii imediat următori creării Organi-: 
zației Pionierilor, in procesul de în
noire și înflorire a societății româ
nești. Activitatea organizației purtă
torilor cravatei roșii cu tricolor, ca 
școală minunată de formare a copii
lor, a constructorilor de miine, este 
oglindită in expoziție prin imagini 
ale forumurilor pionierești, ale par
ticipării copiilor la amplul proces 
instructiv-educativ desfășurat în tara 
noastră. Este marcată, de asemenea, 
distinct, constituirea în 1976, din ini

MULȚUMIRI DIN INIMA PARTIDULUI,
PĂRINTELUI IUBIT AL TINEREI GENERAȚII

Scrisoarea adresată 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România

țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a Organizației Șoimii Patriei, ca ex
presie a unității și continuității pro
cesului de educație comunistă, patrio
tică, revoluționară a copiilor de la 
cea mai fragedă vîrstă.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le sint 
prezentate de către pionieri exponate 
ce ilustrează grăitor preocuparea 
școlii noastre pentru formarea apti
tudinilor practice, dezvoltarea pasiu
nii pentru tehnică și pentru alte ac
tivități productive. Aceste preocupări 
sint puse in lumină in cadrul expo
ziției de aspectele privind activitatea 
celor peste o sută de mii de cercuri 
tehnico-aplicative existente in școli 
și case ale pionierilor și șoimilor 
patriei din întreaga țară, de rezulta
tele participării la activități de mun
că patriotică, sportive și turistice, de 
pregătire pentru apărarea patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu urmăresc- cu 
deosebit interes exponatele ce 
vorbesc despre prezența activă a co
piilor în cadrul Festivalului național 
„Cintarea României". Rețin in mod 
deosebit atenția lucrările distinse in 
cadrul concursurilor republicane de 
creație tehni-co-științifică a pionie-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Mult- iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Cu inimile vibrînd in lumina marilor înfăptuiri din 
viața poporului nostru, la aniversarea a 35 de ani de 
la crearea Organizației Pionierilor, purtătorii crava
telor roșii eu tricolor, cadrele care le indrumă activi
tatea. vă adresează cele mai alese Si profunde senti
mente de dragoste'si recunoștință pentru părinteasca 
grijă cu care dumneavoastră, cel mai iubit fiu al po
porului român, vegheat! la creșterea și educarea tine
rei generații, pe care cu dragoste o numiți. „viitorul 
de aur al patriei", pentru condițiile minunate de via
tă și învățătură asigurate copiilor spre a se forma ca 
cetățeni de nădejde, cinstiți, harnici si cutezători ai 
scumpei noastre patrii. România socialistă.

Cu aceeași dorință arzătoare și voință neclintită, cu 
care întregul nostru partid și popor dau expresie dra
gostei nețărmurite fată de conducătorul încercat al 
națiunii noastre, personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, și noi. milioanele de purtători ai cra
vatelor roșii cu tricolor, cadrele care muncesc cu pio
nierii si șoimii patriei, ne manifestăm adeziunea fier
binte si deplina bucurie față de Hotărîrea recentei 
Plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, privind realegerea dumneavoastră, mult iubite 
si s.timote. tovarășe. Nicolae. Ceaușescu, în .funcția 
supremă de secretar general al partidului, garanția 
sigură a mersului ferm yiainte, spre comunism, al so
cietății noastre.

Luminosul Mesaj pe care ni l-ați adresat constituie 
pentru fiecare copil, pentru fiecare purtător al cravatei 
roșii cu tricolor, pentru Organizația Pionierilor, un 
adevărat program pentru formarea noastră revolu
ționară. comunistă, pentru a sluji poporul, cauza bună
stării și fericirii sale, independența și suveranitatea 
patriei.

Cu adincă satisfacție și entuziasm, vă raportăm, 
mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că la 
cea de-a 35-a aniversare, organizația revoluționară a 
copiilor, cuprinzind in rindurile sale aproape 2 700 000 
de pionieri, răspunde întotdeauna prezent chemărilor 
partidului, prin fapte deosebite de muncă și invăță- 
tură.

Crescind și învățind in epoca celor mai frumoase, 
trainice și mărețe realizări, pe care cu respect o nu
mim „Epoca Nicolae Ceaușescu", vă mulțumim, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar general al partidului, 
pentru neprecupețita grijă față de viitorul țării, al 
națiunii noastre socialiste, pentru căldura și dragostea 
cu care participați la întilnirile cu copiii și tinerii, 
călăuzindu-ne pașii, mobilizîndu-ne cu Îndemnurile, in
dicațiile și orientările dumneavoastră de neprețuit, 
spre a ne dedica întreaga capacitate de muncă, visu
rile și faptele noastre edificării socialismului in scum
pa noastră patrie, înfloririi și ridicării țării pe noi 
culmi de civilizație și progres.

în această minunată zi, gîndurile noastre, ale tutu
ror copiilor, se îndreaptă cu nețărmurită recunoștință 
către mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, care cu 
atenție veghează la creșterea și educarea noastră ca 
viitori cetățeni devotați partidului și patriei, expri- 
mindu-ne, totodată, respectul și admirația față de acti
vitatea sa de eminent om politic și savant de renume 
mondial, pentru marea contribuție pe care o aduce la 
dezvoltarea invățămintului, științei și culturii româ
nești.

Viața și activitatea dumneavoastră, mult iubite șl 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. constituie pentru 
Organizația Pionierilor, pentru fiecare copil și tînăr din 
tara noastră, exemplul suprem de dăruire și abnega

ție revoluționară, de patriot înflăcărat, ctitor al epocii 
noi a României socialiste, izvor nesecat de învăță
minte, pentru a ne forma ca fii de nădejde ai 
tării si a răspunde pe deplin încrederii cu care parti
dul investește tinăra generație drept continuator in 
opera înaintașilor pe calea progresului neîntrerupt și 
a civilizației pe pămîntul scumpei noastre patrii.

Alături de pionieri, cele mai fragede vlăstare ale 
țării, șoimii patriei, vă mulțumesc și cu ăcest prilej, 
că din inițiativa dumneavoastră a fost creată tinăra 
organizație a copilăriei lor fericite, care desfășoară o 
intensă muncă de educare moral-politică și patriotică 
a copiilor, contribuind activ la pregătirea acestora 
pentru viitoarea activitate școlară și pionierească.

Sub conducerea partidului, ca urmare a grijii și 
preocupării permanente pe care dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae I 
Ceaușescu, ați acordat-o Organizației Pionierilor, acti
vitatea noastră s-a perfecționat continuu, s-au inserts 
noi și remarcabile împliniri in amplul proces de edu
cație patriotică și revoluționară a tinerei generații. ;

Vă raportăm cu mîndrie că. acționind in spiritul in-1 
dicațiilor și orientărilor dumneavoastră. Organizația! 
Pionierilor iși intensifică eforturile in direcția educării j 
tuturor pionierilor și școlarilor în spiritul cultivării 5 
unei atitudini înaintate și responsabile față de învăță- ! 
tură-și muncă; militează ferm pentru formarea copii- | 
lor de azi ca viitori muncitori, ingineri, tehnicieni, | 
specialiști în diferite domenii din industrie și agricul
tură. care să-și pună întreaga lor capacitate și energie 
în slujba realizării obiectivelor dezvoltării economico- 
sociale a tării.

Continuind tradițiile bogate ale mișcării revoluționare 
de copii și tineret din patria noastră, Organizația Pio
nierilor, cu sprijinul Uniunii Tineretului Comunist, 
pune în centrul preocupărilor sale educarea patriotică, 
revoluționară, în spiritul idealurilor socialismului și co
munismului, a tuturor copiilor țării, cunoașterea poli
ticii interne și externe a partidului și statului, a tre
cutului glorios de muncă și luptă al înaintașilor, a 
realizărilor grandioase obținute de oamenii muncii in 
cei 40 de ani de la victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiim’perialistă.

în atmosfera de puternică angajare revoluționară, în 
care întregul popor intimpină a 40-a aniversare a marii 
noastre sărbători naționale de la 23 August și Con
gresul al XlII-lea al Partidului Comunist Român, noi, 
pionierii, școlarii și șoimii patriei, ne angajăm solemn 
să nu precupețim nici un efort pentru a invăța și a 
ne pregăti pentru muncă și viață, insușindu-ne spiritul 
revoluționar al comuniștilor, pentru a fi întotdeauna 
gata și a fare totul spre a servi cauza poporului și a 
partidului.

Vă rugăm să ne permiteți, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, exprimind încă o dată 
nețărmurita dragoste și adînca recunoștință a șoimilor 
patriei și pionierilor, a tuturor copiilor țării, să vă 
adresăm dumneavoastră urarea scumpă de multă sănă
tate și putere de muncă, pentru împlinirea celor mai 
nobile idealuri ale ponorului nostru, de fericire și 
prosperitate, de pace și securitate în lume.

învățind și muncind cu pasiune și răspundere, acțio
nind în spiritul. îndemnurilor dumneavoastră, ne anga
jăm solemn, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să participăm cu toate forțele la înfăptuirea 
hotăririlor pe care le va adopta marele forum al comu- | 
niștilor români — Congresul al XÎII-lea al Partidului | 
Comunist Român — și să mergem cu fermitate, dăruire | 
și cutezanță, împreună cu întregul nostru popor, sub I 
conducerea partidului, a dumneavoastră, spre viitorul 
de aur al scumpei noastre Românii, „Tot înainte !“.

CONSILIUL NATIONAL
AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR
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j Voința unică a întregului partid, a întregului popor, i 
i a întregii noastre națiuni socialiste !
I REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU !

\lN FUNCȚIA SUPREMĂ DE SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI]
i------------------ TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU —--------------.

Comuniștii, toti oamenii muncii de 
pe meleagurile județului Alba au 
primit cu nespusă bucurie, recu
noștință fierbinte, unanimă și vi
brantă aprobare hotărirea Comitetu
lui Central al partidului cu privire . 
la realegerea dumneavoastră la 
Congresul al XIII-lea in funcția su
premă de secretar general al Parti
dului Comunist Român, act de res
ponsabilitate comunistă care cores
punde pe deplin voinței întregului 
nostru partid și popor, oare văd în 
aceasta chezășia sigură a înaintării 
ferme a patriei noastre pe drumul 
luminos al făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și comu
nismului. al bunăstării și fericirii — 
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R.

Exprimînd deplinul acord cu Ho
tărirea plenarei Comitetului Central 
al partidului, vă asigurăm, mulf" 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, mobilizați de cu vin tarea dum
neavoastră la plenară, organizația 
județeană de partid Alba, toți 
locuitorii județului, încrezători in 
perspectivele luminoase jalonate în 
directivele Congresului al XIII-lea 
al partidului, se angajează ferm să 
realizeze exemplar sarcinile de plan 
pe acest an și pe întregul cincinal.

împreună cu întregul popor, cu 
nețărmurită dragoste și recunoștință 
pentru tot ce ați făcut si faceți spre 
binele și gloria scumpei noastre pa
trii. pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte, pentru progres 
și pace pe planeta noastră, cei ce 
muncim pe tărîmul cercetării știin
țifice. dezvoltării tehnologice și in
troducerii progresului tehnic ne ex
primăm adeziunea fierbinte la Hotă- 
rîrea Plenarei Comitetului Central cu 
privire la realegerea dumneavoastră 
In funcția supremă ’ de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român
— expresie cuprinzătoare a voinței 
unanime, neclintite, a întregii noas
tre națiuni socialiste !

Ca participant!, sub conducerea 
directă a tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu. emi
nentă personalitate a vieții social- 
politice și științifice, strălucit organi
zator și îndrumător al întregii noas
tre activități, la elaborarea proiectu
lui de plan pe anul viitor si a Pro
gramului științei, tehnologiei si pro
gresului tehnic pe perioada 1986— 
1990, la fundamentarea obiectivelor 
și sarcinilor de bază ale dezvoltării 
economico-sociale prevăzute în Di
rectivele Congresului, ne exprimăm 
aprobarea deplină față de acestea si 
hotărirea de a face totul pentru 
transpunerea lor exemplară în viată
— se menționează în telegrama BI
ROULUI EXECUTIV AL CONSILIU
LUI NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA 
ȘI TEHNOLOGIE.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. se 
arată: Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Argeș au primit cu 
nemărginită bucurie și satisfacție 
vestea că Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
a hotărît să propună ca la cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului, 
dumneavoastră, mult stimate șl 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să fiți reales în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Co
munist Român. Această hotărire ex
primă In cel mai înalt grad voința 
și dorința noastră, a tuturor, și dă 
o nouă și vibrantă expresie dra
gostei, stimei și prețuirii, recunoș
tinței și admirației pe care vi le 
poartă întregul nostru partid și 
popor, pentru exemplara dumnea
voastră viață și activitate revoluțio
nară. pentru patriotismul înflăcărat 
cu care slujiți interesele și aspira
țiile vitale ale patriei noastre so
cialiste, pentru modul strălucit în 
care conduceți destinele națiunii 
noastre.

Urmînd permanent înaltul dum
neavoastră exemplu, de Înflăcărat 
patriot și revoluționar, puternic mo
bilizați de minunatele perspective 
pe care proiectul de directive le 
deschide dezvoltării economiei, cul
turii și științei, ridicării nivelului 
de trai, dezvoltării multilaterale a 
patriei, ne angajăm să muncim cu 
dăruire, cu răspundere comunistă și 
devotament pentru traducerea in 
viață a tuturor hotărîrilor ce vor fi 
adoptate de Congresul al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român.

Cu sentimente de aleasă stimă, 
dragoste fierbinte, nețărmurită recu
noștință. cu mîndrie patriotică și 
deplină satisfacție — se spune în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
CĂLĂRAȘI AL P.C.R. — toti cei ce 
trăiesc și muncesc în județul nos
tru aprobă cu căldura inimilor lor 
Hotărirea plenarei C.C. al P.C.R. 
potrivit căreia dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cel mal iubit fiu al nea
mului, conducătorul si făuritorul 
României moderne, să fiți reales de 
către Congresul al XIII-lea al P.C.R. 
în înalta funcție de secretar general 
al partidului, garanție sigură a con
tinuării ferme a procesului revolu
ționar de făurire a societății socia
liste și comuniste pe pămîntul scum
pei noastre patrii.

Folosim acest minunat prilej pen
tru a arăta că hotărirea de reale
gere a dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. în su
prema funcție de secretar general, 
corespunde intru totul dorinței arză
toare și voinței neclintite a comu
niștilor. a oamenilor muncii călără- 
șeni și reprezintă în același timp 
un puternic factor de întărire a uni
tății și coeziunii partidului, a de
plinei încrederi și adeziuni față de 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, pe care o 
promovați cu consecventă si spirit 
revoluționar, pentru creșterea înflo
ritoare a națiunii noastre, pentru 
triumful păcii în lume, al cărui pro
motor consecvent sinteti-

Exprlmîndu-vă încă o dată cele mai 

fierbinți mulțumiri pentru tot ce ați 
făcut $1 faceți pentru fericirea po
porului. pentru viitorul luminos al 
patriei noastre, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Că ne vom mobiliza și mai puternic 
forțele, vom depune toate eforturile, 
folosind întreaga energie, capacitate 
și pricepere. pentru înfăptuirea 
exemplară a hotărîrilor adoptate de 
plenara C.C. al P.C.R.. întimpinîhd 
cele două mari evenimente ale anu
lui eu toate sarcinile îndeplinite.

Comuniștii, oamenii muncii. în
treaga suflare a comunei Scornicești, 
au luat cunoștință cu vie emoție și 
justificată mîndrie patriotică de ho
tărirea plenarei Comitetului Central 
cu privire la realegerea dumneavoas
tră în funcția de secretar general al 
partidului. Ca fii ai meleagurilor care 
au dăruit patriei și istoriei noastre 
pe cel mal mare om politic al națiu
nii române, ne glndlm Ia dumnea
voastră ca la eminentul conducător 
care cîrmuiește de două decenii cu 
înțelepciune și cutezanță destinele 
României contemporane, perioadă 
inaugurată de Istoricul Congres al

• Reinvestirea celui mai iubit fiu al poporului in funcția supremă in partid 
reprezintă garanția sigură a înfăptuirii neabătute a Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism

• Din adincul inimilor, vibrante mulțumiri pentru strălucitele inițiative de pace 
și colaborare intre popoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, admirație pentru 
consecvența cu care militează neobosit în vederea apărării bunurilor celor mai de preț 
ale omenirii — viața și pacea

• Angajamentul solemn al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de a acționa 
cu hotărire pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor din acest an în toate domeniile, 
pentru a asigura și pe mai departe patriei socialiste o dezvoltare liberă, independentă, 
multilaterală, in concordanță cu aspirațiile cele mai înalte ale poporului român

IX-lea, care In mod legitim a intrat 
în istorie sub numele de „Epoca 
Ceaușescu" — se arată în telegrama 
COMITETULUI COMUNAL SCOR
NICEȘTI AL P.C.R.

Realegerea dumneavoastră în frun
tea partidului și poporului cores
punde pe deplin năzuințelor celor 
mai fierbinți ale tuturor fiilor și 
fiicelor acestui străvechi pămint ro
mânesc, pe deplin conștienți că 
aceasta reprezintă chezășia continuă
rii cu succes a grandioasei opere de 
făurire a socialismului și comunis
mului în scumpa noastră patrie, a 
asigurării și întăririi pe mai departe 
a independenței și suveranității țării, 
a triumfului ideilor de pace, înțele
gere și colaborare între popoare.

Asemenea întregului popor, noi, 
cei care muncim și trăim in acest 
înfloritor colt de tară, ne facem o 
datorie de inimă și conștiință în a 
vă exprima nemărginita recunoștință 
pentru grija permanentă și sprijinul 
pe care ni 1-ati acordat în frumoșii 
ani ai împlinirii noastre să durăm 
aici cetăti ale chimiei, mari șan
tiere navale, să dăm Dunării cale 
liberă spre mare, brăzdind cu ma
gistrala albastră pămintul Dobrogei, 
să smulgem energiile atomului în 
folosul oamenilor, să facem și mai 
roditoare păminturile aride de altă
dată — se relevă în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN CON
STANȚA AL P.C.R.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toti comu
niștii județului nostru, cu vibrantă 
mîndrie patriotică, vor face din a- 
dunările generale care vor urma 
momente de înălțătoare datorie co
munistă. sustinînd propunerea de 
realegere în funcția de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
ca promotor neobosit al noului in 
viata și activitatea partidului nostru, 
al mersului ascendent al vieții eco
nomice și sociale a patriei, prefigu
rat de documentele care vor fi su
puse dezbaterii Congresului al 
XIII-lea al partidului.

Asemenea întregului nostru partid 
șl popor comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul nostru — se ara
tă in telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GORJ AL P.C.R. — au 
luat cunoștință, cu deosebită însu
flețire, de Hotărirea adoptată de 
plenara Comitetului Central cu pri
vire la realegerea dumneavoastră de 
către Congresul al XIII-lea al parti
dului, în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. în numele comuniștilor, al tu
turor celor ce trăiesc și muncesc 
în această înfloritoare vatră româ
nească, comitetul județean Gorj al 
P.C.R. exprimă cu entuziasm satis
facția profundă șl adeziunea în
flăcărată față de această hotărire — 
dovadă a unității de acțiune si de 
gind a partidului nostru, a voinței 
de neclintit și dorinței fierbinți a 
întregului popor, de a vă urma 
neabătut, a sentimentelor de ne

țărmurită dragoste, prețuire șl re
cunoștință față de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eminent fiu al 
națiunii, strălucită personalitate po
litică a lumii contemporane, genia
lul strateg revoluționar, ctitorul 
României moderne de azi.

Folosind acest prilej, asigurăm 
Conducerea partidului, pe dumnea
voastră personal, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
minerii, energetlcienii, petroliștii și 
constructorii, toți oamenii muncii 
din Gorj, în frunte cu comuniștii, 
vor acționa cu înaltă abnegație, cu 
dăruire revoluționară, astfel ca anul 
Celei de-ă 40-a aniversări a glo
riosului 23 August și al Congresu
lui al XIII-lea al partidului să se 
înscrie ca o grandioasă și strălucită 
pagină în măreața epopee a făuri
rii orîndulril noi.

In deplină unitate de gind și de 
simțire cu întregul nostru popor, cu 
sentimente de profundă bucurie si 
satisfacție, milioanele de țărani co
operatori. ceilalți lucrători din agri
cultură — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — se 

spune în telegrama CONSILIULUI 
UNIUNII NAȚIONALE A COOPE
RATIVELOR AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE — aprobă intru totul hotă
rirea Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român din 
27 iunie 1984. privind realegerea 
dumneavoastră în funcția supremă 
de secretar general al partidului la 
cel de-al XIII-lea Congres, și își 
exprimă deplina adeziune la aceas
tă propunere, emanație a dragostei 
și voinței neclintite a întregului 
partid, a întregului popor, de a vă 
avea pe dumneavoastră în fruntea 
partidului și statului, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii noas
tre socialiste, ilustru conducător, ge
nial strateg revoluționar, ctitorul 
României modeme, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane.

Reafirmind și cu acest prilej ade
ziunea unanimă la politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, care întruchipează cu vigoa
re voința nestrămutată și aspirațiile 
legitime ale întregii noastre națiuni, 
exprimînd încă o dată dragostea ne
țărmurită pentru tot ce faceți spre 
binele patriei, ca și deplinul acord 
cu propunerea făcută în cadrul Ple
narei privind realegerea dumnea
voastră în funcția supremă de secre
tar general al partidului, țărănimea, 
toți cei ce muncesc în agricultura 
cooperatistă vă asigură că vor de
pune toată priceperea și hărnicia, 
neprecupetind nici un efort, pen
tru înfăptuirea sarcinilor de mare 
Importanță stabilite agriculturii în 
anul 1984, realizarea în condiții op
time și la timp a lucrărilor din ac
tuala campanie de recoltare, cit șl 
a celorlalte activități agricole, fă- 
cînd astfel din anul celei de a 40-a 
aniversări a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă și a ce
lui de-al XIII-lea Congres, un an 
al producțiilor record, sigure și sta
bile, aduclndu-ne astfel contribuția 
mereu sporită la progresul și pros
peritatea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România, Ia 
triumful cauzei păcii în lume.

Făcîndu-ne ecoul celor mai puter
nice și alese sentimente de dragoste, 
prețuire și deosebită stimă pe care Ie 
nutresc comuniștii, foți locuitorii 
județului Mureș — români, maghiari, 
germani — ne exprimăm satisfacția 
nemărginită — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN MUREȘ 
AL P.C.R. și CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN — în legătură cu 
hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
de a propune Congresului al XIII-lea 
al partidului realegerea dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în funcția su
premă de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Această propunere, căreia subscriu 
cu Înflăcărare toți comuniștii și lo
cuitorii meleagurilor mureșene, ase
menea întregului nostru partid și 

popor, izvorăște din dragostea, admi
rația, respectul și recunoștința față 
de dumneavoastră, proeminentă per
sonalitate, strălucit militant revolu
ționar și patriot înflăcărat, care vă 
dedicați, încă din fragedă tinerețe, 
întreaga viață și activitate împlinirii 
idealurilor de libertate și indepen
dență ale națiunii noastre, triumfu
lui revoluției socialiste, înfloririi 
necontenite a patriei, colaborării și 
păcii în lume.

Cu aceste gînduri și sentimente, 
comuniștii, toți locuitorii județului 
Mureș — români, maghiari, germani 
— vă asigură pe dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de adeziunea de
plină la întreaga politică internă și 
internațională a partidului și statu
lui nostru, de hotărirea fermă de a 
traduce in viață toate hotărîrile ce 
vor fi luate de partidul nostru co
munist, că vor înfăptui neabătut 
indicațiile și îndemnurile pe care 
Ie dațl, pentru a contribui astfel la 
creșterea bogăției materiale și spiri
tuale a țării, la ridicarea Româ
niei socialiste pe noi și ' luminoase 
culmi de progres, bunăstare și ci
vilizație.

Animați, de cele mal înalte sen
timente dș dragoste și recunoștință 
pe care întregul popor le nutrește 
fată de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — înțelept conducător re
voluționar al României socialiste, 
proeminentă personalitate a lumii 
contemporane — comuniștii, lucrăto
rii din Ministerul Educației și în- 
vătămîntului, slujitorii școlii Și ti
neretul studios își exprimă cu depli
nă mîndrie patriotică profunda lor 
adeziune la Hotărirea Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român privind realegerea 
dumneavoastră In funcția supremă 
de secretar general al partidului la 
cel de-al XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

De numele epocii noastre, epocă 
intrată în istorie drept cea mai lu
minoasă din viata țării. „Epoca 
Ceaușescu", se leagă cele mai 
grandioase realizări în dezvoltarea 
economico-socială a patriei. în per
fecționarea organizării și conducerii 
științifice a societății, menite să pună 
în valoare energia creatoare a po
porului, să intensifice participarea 
nemijlocită a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. la făurirea vieții noi. prospe
re. libere și independente pe pă
mîntul patriei — se relevă în tele
grama MINISTERULUI EDUCA
ȚIEI SI ÎNVAȚAMÎNTULUL

Ca activiști în domeniul învăță- 
mîntului, conștient! de răspunderile 
care ne revin, de sarcinile de astăzi 
și de mîine de a asigura patriei 
forța de muncă necesară dezvoltării 
impetuoase a economiei, cadre tot 
mai competente. înarmate cu convin
geri comuniste, cu concepția științi
fică despre lume și viață a clasei 
muncitoare, a partidului nostru, ne 
angajăm solemn să îndeplinim ne
abătut politica partidului, îndemnu
rile dumneavoastră pline de grijă 
părintească fată de școală și tînăra 
generație.

Oamenii muncii din Prahova, care 
au cunoscut în mod direct prodi
gioasa si avîntata dumneavoastră 
activitate revoluționară. pusă in 
slujba intereselor fundamentale ale 
clasei muncitoare, ale întregului po
por. desfășurată încă din anii cel 
mai fragezi ai tinereții si s-au bucu
rat de orientările si sprijinul dum
neavoastră prețios în dezvoltarea e- 
conomico-socială a județului, vă a- 
duc si in acest moment încărcat de 
înaltă vibrație si mîndrie patriotică, 
prinosul lor de recunoștință, un 
fierbinte omagiu pentru tot ceea ce 
ati gîndit și ati înfăptuit, cu înaltă 
cutezanță si responsabilitate comu
nistă. revoluționară. în cei 19 ani 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, de cind. ca ex
presie a opțiunii istorice a Întregu
lui partid și popor vi s-a Încredin
țat conducerea destinelor contem
porane ale națiunii noastre. — se 
relevă In telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R.

Bind expresie deplinului acord și 
sentimentelor de profundă satisfac
ție tată de hotărirea Plenarei Co
mitetului Central al partidului pri
vind reinvestirea dumneavoastră in 
înalta funcție de secretar general al 
partidului, aclamată cu dragoste și 
bucurie de întregul nostru popor, vă 
transmitem, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, angaja
mentul nostru solemn de a face to
tul pentru triumful idealurilor no
bile cărora le-ati dedicat întreaga 
viată și vă dorim multă sănătate și 
putere de muncă si de creație, spre 
gloria eroicului nostru partid, spre 
fericirea și prosperitatea patriei în- 
tr-o lume mai bună si mai dreaptă, 
intr-un climat de pace, securitate si 
independentă, cooperare si colabora
re intre toate națiunile lumii.

Nu poate fi o altă bucurie mai 
mare, pentru noi, ca dealtfel pentru 
Întregul popor decît aceea de a vă 
ști în fruntea partidului și a țării 
pe dumneavoastră, cel mal Iubit 
fiu al națiunii noastre, conducătorul 
partidului și întregii noastre națiuni, 
pentru care vă închinați întreaga 

dumneavoastră viață și putere de 
muncă, alături de tovarășa Elena 
Ceaușescu, personalitate proeminen
tă a științei românești și internațio
nale.

Trăim Intr-un oraș Erou, a cărui 
zestre urbanistică sporește neîncetat 
datorită grijii dumneavoastră nemăr
ginite, care asemenea unui părinte 
drag veghează ca în municipiul nos
tru, cum dealtfel în toate localitățile 
țării, în casele noastre, să sporească 
bunăstarea și liniștea — se arată în 
telegrama colectivului de oameni ai 
muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
„23 AUGUST"-BUCUREȘTI.

Pentru tot ceea ce faceți pentru 
binele țării, al poporului și întregii 
lumi, noi, oamenii muncii de la în
treprinderea „23 August", în frunte cu 
cei 6 000 de comuniști, socotim că cel 
mai potrivit mod de a exprima ade
ziunea noastră față de propunerea de 
a fi reales in funcția de secretar ge
neral al partidului este legămîntul 
nostru muncitoresc de a ne spori 
mereu exigența față de întreaga 
noastră activitate, de a realiza sarci
nile de plan ale anilor 1984 și 1985 la 
cele mai înalte cote de calitate, pen
tru ca întreprinderea în care muncim 
să fie mereu prezentă la panoul de 
onoare al industriei românești.

Alăturlndu-șl sentimentele lor de 
profundă recunoștință, statornică și 
aleasă iubire, de înflăcărată mîndrie 
revoluționară și patriotică, comuniș
tii, toți sucevenii au primit propu
nerea Comitetului Politic Executiv, 
precum și Hotărirea plenarei C.C. al 
P.C.R. privind realegerea dumnea
voastră. mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. la Congresul 
al XIII-lea. In tnalta funcție de se
cretar general al partidului, ca un 
act de firească echitate comunistă, de 
Înaltă răspundere și certă garanție 
pentru destinele prezente si de vii
tor ale partidului și patriei noastre, 
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN SUCEAVA AL 
P C»R.

Simbol al iubirii nețărmurite față 
de neam și țară, revoluționar comu
nist care v-ați dedicat întreaga viată 
și activitate celei mai nobile cauze 
înscrise in faldul drapelului de luptă 
al partidului, numele dumneavoastră, 
care este Întipărit pe tot ce s-a în
făptuit tn anii de libertate pe aceste 
străbune meleaguri și care pe toate 
meridianele globului a devenit sino
nimul înțelegerii, colaborării și păcii 
între popoare, va trebui, firesc, să 
fie mereu rostit ca numele celui ce 
și In viitor va conduce cu clarviziune 
de geniu politic, cu devoțiune și 
energie destinele noastre.

Exprimindu-ne întreaga noastră 
adeziune, totalul și unanimul nostru 
acord la această mult dorită propu
nere. noi. comuniștii, toți oamenii 
muncii suceveni facem legămînt so
lemn in fata dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom depune întreaga 
energie șl pricepere pentru a Intîm- 
pina luminosul jubileu al lui 23 Au

gust și Congresul al XIII-lea al 
partidului cu rezultate remarcabile 
in toate domeniile de activitate.

Comuniștii și împreună cu ei toți 
oamenii muncii din MINISTERUL 
INDUSTRIEI CHIMICE au luat cu
noștință cu vie satisfacție, cu depli
nă și entuziastă aprobare de 
Hotărirea plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la realegerea dumneavoastră 
— cel mai iubit fiu al națiunii noas
tre, conducătorul încercat al parti
dului și poporului român, personali
tate proeminentă a lumii contem
porane — în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român — se menționează în te
legrama adresată secretarului gene
ral al partidului.

Oamenii muncii din Industria chi
mică sînt convinși că realegerea 
dumneavoastră ca secretar general al 
partidului este o chezășie a înaintă
rii tării noastre pe drumul socialis
mului și comunismului, a înfăptuirii 
Programului partidului și a gran
dioaselor sarcini ce vor rezulta din 
Directivele celui de-al XIII-lea 
Congres privind dezvoltarea eco- 
nomico-socială a României în anii

1986—1990 și în perspectivă, pînă în 
anul 2000. Aceasta va contribui la o 
și mai puternică înflorire și propă
șire a tării noastre și va sta mărturie 
în timp despre forța de creație și vi
ziunea de larg orizont ce definește 
politica științifică a Partidului Co
munist Român, al cărei făuritor și 
înalt mesager sînteți.

Fericiți că trăim și muncim în 
cea mai glorioasă epocă din istoria 
multimilenară a pămintului romă- 
nescj cînd își găsesc împlinire de
plină marile aspirații ale poporului 
de a-și construi o țară a libertății, 
demnității și independenței națio
nale, în numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor județului Timiș — 
români, germani, maghiari, sîrbi și 
de alte naționalități —. alăturîn- 
du-ne impresionantei unități de crez 
și faptă a întregului partid și popor 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN TIMIȘ AL 
P.C.R, — am primit cu nețărmurită 
satisfacție, cu profundă și legitimă 
mîndrie. cu unanimă aprobare, isto
rica hotărire a recentei plenare a 
Comitetului Central privitoare la 
realegerea dumneavoastră de către 
Congresul al XIII-lea în înalta 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist. Român.

Cu deplină aprobare a conținutu
lui și prevederilor documentelor de 
o deosebită importantă adoptate de 
recenta plenară a Comitetului Cen
tral. convinși că ele ilustrează pu
ternic, cu clarviziune științifică- jus
tețea și realismul politicii partidu
lui nostru, ideile, orientările șl gîn- 
direa dumneavoastră novatoare, 
avînd ca obiectiv fundamental înflo
rirea necontenită a patriei, bunăsta
rea Întregii societăți, dezvoltarea 
multilaterală a omului, a persona
lității sale, afirmăm încă o dată, cu 
toată vibrația conștiinței, că prin re
alegerea dumneavoastră în funcția 
supremă de secretar general, parti
dul și poporul nostru vor avea in 
continuare garanția îndeplinirii cu 
succes a tuturor obiectivelor pe care 
ni le propunem. în fruntea noastră 
va fi mereu același patriot desăvir- 
șit, revoluționarul înflăcărat, comu
nistul de rară și aleasă omenie, min
tea cea mai ascuțită și sufletul cel 
mai cald, cel care a înțeles ca ni
meni altul să-și dăruiască întreaga 
ființă luptei pentru înfăptuirea mă
rețelor idealuri ale socialismului și 
comunismului, pe cel care veghează 
ca scumpa noastră patrie să-și spo
rească de-a pururi. In libertate și 
demnitate, strălucirea și gloria pă- 
mintului românesc.

Din inimile fierbinți ale comuniști
lor cocsarl. furnaliști. otelari. lami- 
noriști. energeticieni. constructori si 
proiectanți de pe marea platformă si
derurgică gălățeană. transmitem ce
lui mai iubit și stimat fiu al poporu
lui român, conducătorului eminent 
al partidului șl statului nostru, ilus
trului ctitor al României socialiste, 
adeziunea unanimă fată de propune

rea Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. și Hotarirea Plenarei 
Comitetului Central cu privire la re
alegerea dumneavoastră, la Congre
sul al XIII-lea al partidului. în su
prema funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român — se 
arată in telegrama COMITETULUI 
DE PARTID DIN COMBINATUL 
SIDERURGIC GALAȚI.

Cei peste 20 000 de comuniști pre
zent! permanent la vetrele fierbinți 
ale otelului gălătean trăiesc senti
mente de reală mîndrie fată de Ho
tărirea Plenarei C.C. al P.C.R. pri
vind realegerea dumneavoastră îr 
suprema funcție de secretar general 
ăl partidului și vă asigurăm, mul 
6timate tovarășe Nicolae Ceaușescv 
de întreaga noastră dragoste, de sti 
mă și respect pentru pilduitoare 
îndemnuri pe care ni le-ati adre 
în vizitele de lucru efectuate ■ 
platforma noastră siderurgică sau c. 
la înaltele tribune ale marilor eve 
nimente din viata partidului și ps 
triei noastre.

Vedem In hotărirea plenarei C.C. 
al P.C.R. o expresie a coeziunii 
întregului popor, a forțelor și capa
cității sale creatoare, chezășia înfăp- 1 
tuirii neabătute a programului par
tidului. înălțării noastre ferme spre I 
cele mai înalte trepte de civilizație 
si progres. Gîndurile noastre se în
dreaptă cu nețărmurită satisfacție si 
deplină încredere Spre dumneavoas
tră. ctitor al celei mai strălucite e- 
poci din istoria tării, luptător neobo
sit pentru libertatea, suveranitatea și 
independența patriei noastre, emi
nent militant al mișcării comuniste 
si muncitorești Internationale, pro
motor statornic al luptei pentru a- 
sigurarea dreptului suprem al po
poarelor la viată șl la pace — se 
relevă în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN VRANCEA AL P.C.R.

Exprimîndu-ne profunda gratitu
dine pentru sprijinul permanent ce 
îl acordați județului nostru în con
tinua lui devenire socialistă, strins 
uniți In simțire si faptă, noi. toti 
cei ce trăim în acest mindru colt de 
patrie, facem legămînt solemn de- 
vă urmă jieăbătu't. cu înalt devote 
ment. de a munci cu dăruire și re 
ponsabilitate comunistă pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor e- 
conomico-sociale ce ne revin pe a- 
nul 1984 și pe întregul cincinal, a 
hotărîrilor ce vor fi adoptate de l 
Congresul al XIII-lea al partidului, ! 
soorindu-ne astfel contribuția lain- I 
florirea si prosperitatea scumpei I 
noastre patrii. Republica Socialistă 
România. I 1

Această propunere, îzvorîtă din 
voința unanimă a întregului nostru 
partid și popor, reprezintă recunoaș- | 
terea remarcabilelor dumneavoastră 
calități de eminent conducător de 1 
partid și de stat, de patriot înflăcă
rat, care întruchipați cel mai strălu
cit exemplu de dăruire totală, de 
consacrare a întregii vieți binelui și 
fericirii poporului și patriei noastre 
socialiste, afirmării ei libere și inde
pendente — se relevă in telegrama 
COMITETULUI DE PARTID AL 
SECTORULUI 2 — MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI.

Exprimînd gîndurile și sentimente
le comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din sectorul 2, însuflețiți de 
modelul strălucit de energie și prin
cipialitate revoluționară, de înaltul 
dumneavoastră patriotism, ingădui- 
ți-yhe, mult Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă asigurăm și 
cu acest minunat prilej, că vom ac
ționa cu toată responsabilitatea pen
tru a întimpina cea de a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă Zși 
antiimperialistă din România și,'cel 
de-al XIII-lea Congres al partidului 
cu noi realizări in toate domeniile 
de activitate. /

Comuniștii, toți oamenii mtuncil de 
la ÎNTREPRINDEREA MINIERA 
LUPENI, alături de întreguii nostru 
popor, au luat cunoștință cu depli
nă bucurie și satisfacție de hotărirea 
Plenarei Comitetului Central cu pri
vire la realegerea dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la al XIII-lea 
Congres în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român.

Ne exprimăm și cu acest prilej 
recunoștința noastră fierbinte pentru 
grija ce ne-o purtați nouă, minerilor, 
pentru condițiile minunate de muncă 
și viață create, pentru neobosita 
activitate pe care o desfășurati în 
fruntea partidului și statului, ca cel 
mai distins bărbat al națiunii, pa
triot înflăcărat și neobosit luptător 
pentru pace și destindere in lume, 
spre binele și fericirea națiunii noas
tre socialiste.

Sîntem întru totul încrezători că in 
suprema misiune ce urmează să 
v-o încredințeze Congresul al 
XIII-lea al partidului veți continua 
să munciți și creați cu aceeași ine
galabilă pasiune, cu clarviziune și 
gîndire atotcuprinzătoare, cu inflăcă- 
ratul patriotism și cutezanța revolu
ționară ce vă caracterizează, pentru 
ridicarea pe noi trepte <fe progres și 
civilizație a scumpei noastre patrii^ 
pentru sporirea bunăstării materiale 
și spirituale a poporului român, pen
tru o lume mai bună $i mai dreaptă 
— se menționează In telegrama CO- I 
MITETULUI MUNICIPAL BOTO
ȘANI AL P.C.R.

Exprimîndu-ne deplina adeziune 
față de hotărirea recentei plenare a 
Comitetului Central al partidului, 
acordul unanim la celelalte docu
mente ce au fost adoptate. în nume
le comuniștilor, al tuturor celorlalți 
locuitori ai municipiului Botoșani, vă 
asigurăm că vom munci mai mult și 
mai bine. întîmpinind a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională și Congresul al 
XIII-lea al partidului cu fapte de 
muncă demne de înalta incredere ce 
ne-o acordați.
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rilor și școlarilor „Atelier 2000" șl 
„Start spre viitor". Sînt apreciate, 
de asemenea, exponatele din dome
niile electronicii, mecanicii, electro
mecanicii, mecanizării agriculturii, 
protecției mediului, care se remarcă 
prin ingeniozitate, prin gradul lor 
înalt de aplicabilitate.

Pe un mare panou luminos, avind 
drept generic „Mulțumim din inimă 
partidului", se derulează imagini le
gate de activitatea pionierilor și 
șoimilor patriei, aspecte ce constituie 
o grăitoare mărturie a minunatelor 
condiții de viată de care se bucură tî- 
năra generație a României socialiste.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați să ia parte 
la spectacolul omagial „Copiii Româ
niei trăiesc un vis de aur".

în sală domnește o atmosferă însu
flețită. entuziastă, tinerească. Minute 
in șir sînt scandate urări la adresa 
partidului, a secretarului sau general.

Se intonează Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, au „fost prezenți la acgaș-r. 
tă manifestare tovarășii Constantin. 
Dăscălescu, Iosif Banc, Enil Bobu, 
Lina Ciobanu, Ion Comai. Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe,

Spectacolul festiv — veritabilă frescă artistică, emoționant, vibrant 
omagiu partidului, conducătorului iubit

Spectacolul festiv, orgaiizat de 
Consiliul Național' al Organizației 
Pionierilor, s-a constituit îiir-o ve
ritabilă frescă artistică, într-un imn 
închinat copilăriei fericite în:r-o țară 
liberă și prosperă, în care iele mai 
tinere vlăstare — viitorul însuși al 
națiunii noastre socialiste — sînt 
ocrotite cu deosebită dragost«, căldu
ră și grijă părintească, bucu’îndu-se 
de minunate condiții de viață Gene
ricul spectacolului — „Copiii Româ
niei trăiesc un vis de aur" — su
gerează de fapt mesajul acestei emo
ționante demonstrații de talent și vir
tuozitate artistică.

La reușita lui și-au adus contribu
ția un impresionant număr ie copii, 
pionieri și șoimi ai patriei, vsniți din 
toate colturile țării.

Spectacolul debutează înțr-o at
mosferă sărbătorească. Tronpeți și 
toboșari dau tradiționalul semnal de 
începere a manifestării picnierești. 
Sute dh pionieri și șoimi ai patriei, 
cu Stegulețe, eșarfe și flori nultico- 
jore, alcătuind un frumos tabiou cro
matic, invadează marea sceni a Pa
latului Sporturilor și Culturii Se in
tonează „Marșul pionierilor", una 
dintre primele audiții ale spectaco
lului, dedicat acestui moment aniver
sar. Cele dintîi versuri ce răsună pe 
scenă sînt un adevărat moto al spec
tacolului :
Cum crește-n soare-o nouă primăvară 
în ani de glorii, învățăm, nuntim, 
Partid nebiruit, frumoasă țară, 
în vers și tint cu drag noi iă 

cinstim ?
Căldura dragostei nemărginite 
Din inimi de copii îmbracă zarea S 
'Minări sintem că ați venit

la sărbătoarea 
Copilăriei noastre fericite.
Noi, din adincul inimii și-al minții,. 
Ai țării milioane de copii, 
Vă dăruim buchet de bucurii, 
Floarea iubirii și-a recunoștinței. 
Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
V-aducem azi, cu dragoste deplini, 
Omagiul faptelor și al iubirii 
Pe comunistul drum al devenirii 
Noi vă urmăm exemplul de lumini. 
Tovarășă Elena Ceaușescu, in zi

de sărbătoare 
Vă mulțumim că drumul ni-l

vegheațl 
Să creștem vrednici, de știință

luminați 
Si tara s-o iubim cu-nflăcărare. 
.35 de ani, ca tineri revoluționari. 
Cravata roșie cu tricolor 
Ne-a arătat un drum cutezător t 
Să devenim ai țării făurari.

O floare imensă, configurată de 
toți copiii prezenți pe scenă, prinde 
contur. Imaginea se întregește, pe 
tot parcursul spectacolului, cu alte 
nenumărate flori ce domină Întreaga 
scenă, îmbinîndu-se armonios cu sec
vențe proiectate pe ecranul din fun
dal, reprezentînd un omagiu adus 
acestei aniversări.
Istoria, suprema moștenire
Pe care-o do.bindim ca tineri fii, 
E scrisă-n muncă și în bătălii, 
E-ntiia noastră carte de citire.

Sînt versuri ce vestesc următorul 
moment al spectacolului. în cadrul 
acestei „lecții de istorie". In care 
pionierii de astăzi rememorează mo
mente de seamă ale gloriosului tre

Manea Mănescu, Paul Niculescu, 
Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ilie 
Verdeț, Ștefan Andrei, Ștefan Bîrlea, 
Miu Dobrescu, Marin Enache, Petru 
Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ana Mureșan, Elena 
Nae, Ion Radu, Ion Stoian, loan Totu. 
Ion Ursu, Richard Winter, Nicu 
Ceaușescu, Silviu Curticeanu, 
Constantin Radu, Gheorghe Stoica, 

în prezidiu se aflau, de asemenea, 
membri ai Secretariatului C.C. al 
U.T.C., ai Biroului Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor, repre
zentanți ai Ministerului Educației și 
Invățămmtului, ai unor colective de 
oameni ai muncii. In sală se aflau 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești^ activiști 
de partid și de stat, oameni ai mun
cii, studenți și elevi, pionieri și șoimi 
ai patriei.

După încheierea spectacolului, un 
mare grup de pionieri și șoimi ai 
patriei s-au apropiat cu dragoste și 
emoție de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de tovarășa Elena 

, Ceaușescu, dăruindu-le frumoase bu
chete de flori. Toți cei prezenți la 
această scumpă sărbătoare a copiilor 
aclamă îndelung pentru patrie și 
partid, pentru secretarul său general. 
Sala este inundată de flori și stegu-

cut al poporului român, în acordurile 
cîntecului „Și ei au fost copii", sînt 
evocate personalități de seamă ale 
istoriei noastre naționale. în timp 
ce se conturează, alegoric, această 
scenă istorică, alcătuită statuiir din 
grupuri de copii, pe ecran se succed 
imagini de epocă ce surprind prin
cipalele momente ale luptei poporu
lui nostru pentru libertate și drep
tate, pentru unitate și independență 
națională. Făurirea Partidului Comu
nist Român este evocată prin versuri 
emoționante, prin creația muzicală 
inedită „Partidul nostru iubitor de 
țară", grupuri de pionieri sugerează, 
cu eșarfe roșii, aprinderea unei mari 
flăcări incandescente, simbol al uni
tății de acțiune a clasei noastre 
muncitoare, a comuniștilor. .

Sînt reliefate, de asemenea, aspec
te ale luptei partidului în anii grei 
ai ilegalității, ale activității revolu
ționare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu :
In filele deceniilor scrie 
Cum, forță din istorie sorbind. 
Un fiu cutezător, nebiruit, 
A preluat a viselor făclie.
Tînărul utecist, viteaz bărbat, 
Născut sub cer senin de Scornicești, 
Un dirz erou al vetrei românești. 
Pornea atunci la luptă neînfricat.
li știm cuvintul răspicat, rostit 
In Comitetul Național Antifascist 

și-n mai 1939
In ale clasei muncitoare glorioase 

lupte !
Ferm se rostea voința ta, Partid.

Aceeași forță emoțională se de
gajă și din secvența următoare a 
spectacolului, consacrată unui mo
ment de răscruce al istoriei noastre : 
revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă șl antiimperia- 
listă. O imensă piramidă florală se 
înalță în centrul scenei. Numeroși 
pionieri, cu flori, cu drapele roșii și 
tricolore, omagiază aniversarea a pa
tru decenii de la memorabilul Au
gust 1944.

Cartea istoriei românești se des
chide, apoi, la momentul sărbătorit 
astăzi : crearea, prin grija partidu
lui, în aprilie 1949, a primelor deta
șamente de pionieri, a organizației 
revoluționare de masă a copiilor din 
țara noastră. Pe fondul muzical al 
cunoscutului cin tec „Mulțumim din 
inimă partidului", compus în primii 
ani ai organizației pionierilor, răsu
nă versuri omagiale :
Partidului-părinte îi mulțumim
Că ne-a chemat in vremi cutezătoare 
Sub steagul demn al clasei

muncitoare 
Ai țării vrednici pionieri să fim ! 
Atunci, in primele detașamente, 
Cind am rostit intiiul legămint
Sub steagul tău, partid, porneam 

cu-avint
Spre culmile istoriei prezente 
Treizeci și cinci de ani cu țara 

deodată
In ritm pionieresc s-au împlinit 
Creștină sub steagul tău, partid iubit, 
Pionieria — floare minunată 1

Pe întreaga scenă ca și pe ecran, 
copii sugerează participarea lor la 
diferite activități pionierești.

Preocuparea pentru formarea pio
nierilor si școlarilor In spirit revolu

lețe, de eșarfe multicolore, de vocile 
copiilor care scandează cu însuflețire : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și copiii !“, „Ceaușescu — Pace !“,

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, copiilor, tuturor realizato
rilor acestui reușit spectacol omagial 
le-a fost oferit cu căldură, în semn 
de apreciere, un frumos coș cu flori.

în această atmosferă de vibrant 
entuziasm, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului părăsesc sala, 
parcurgînd apoi, pe jos, aleea princi
pală a Parcului Tineretului.

Pe întregul traseu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați cu aceleași 
sentimente de aleasă stimă și pre
țuire. Pionieri, școlari, șoimi ai pa
triei, tineri și oameni ai muncii din 
Capitală au transformat aleile prin
cipale ale parcului intr-un adevărat 
culoar viu. Ei poartă portretele to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, drapele ale 
patriei și partidului, pancarte, lozinci 
și vignete, flutură eșarfe multicolo
re, buchete de flori.

Prin vers, melodii și dans se dă 
expresie bucuriei copiilor de a crește 
și a se forma ca demni cetățeni ai 
patriei, de a deveni constructori 
de nădejde ai socialismului și co
munismului. Se succed inspirate 

ționar a dobîndit noi dimensiuni în 
perioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., de cînd în fruntea 
partidului și statului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, strălucit 
exemplu de comunist înflăcărat, a- 
nimat de dragoste și devotament 
nemărginit față de țara și viitorul ei.

Prezența secretarului general al 
partidului în mijlocul copiilor, sfa
turile înțelepte de părinte, caldele 
îndemnuri adresate în atîtea rînduri 
tinerei generații au devenit pentru 
pionierii și șoimii patriei program 
mobilizator de acțiune, program al 
devenirii comuniste :

Epoca Nicolae Ceaușescu e lumină 
In care ne-am născut și înflorim 
Viteaz și drag părinte, vă cinstim 
Cu bucuria inimii, deplină ! 
Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
De atunci ne sinteți soare ce 

veghează 
Cu părinteasca grijii sale rază 
Cu dragoste, în patria iubită 
Copilăria noastră fericită !

Răsună versuri despre muncă șl 
Învățătură, stihuri de profundă re
cunoștință. Un mozaic de dansuri te
matice, cu mare putere de sugestie, 
ilustrează principalele meserii pen
tru care se pregătesc copiii de astăzi, 
aspecte ale amplului proces de edu
care prin muncă și pentru muncă a 
tinerei generații.

Scena este inundată de zeci de pio
nieri, sportivi de performanță, care 
realizează un număr de o deosebită 
virtuozitate artistică. Se anunță ast
fel imul dintre cele mai frumoase 
momente din spectacol : participarea 
pionierilor și șoimilor patriei la 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei", la tradiționala competiție de 
masă „Daciada". Reîntîlnim pe cîți- 
va dintre laureații acestor confrun
tări artistice și sportive, recitatori, 
soliști vocali și instrumentiști, dan
satori, gimnaști, în. evoluții pline de 
talent și vigoare. O atmosferă de 
sărbătoare, o notă în plus de dina
mism este conferită spectacolului de 
momentul folcloric. In vîrtejul jocu
lui, însuflețiți de frumusețea cinte- 
cului popular, se prind sute de copii, 
dansatorii cuprinzînd întreaga scenă.

O originală simbioză artistică în
tre vers, cînt și dans este realizată 
și în finalul spectacolului cînd se 
dă glas unui emoționant cînt de pace, 
simbolizând aspirația poporului ro
mân, a tinerei generații de a trăi in 
liniște, neamenințate de pericolul 
unui război atomic. Imaginea filmică 
este susținută de mișcările scenice 
ale copiilor șl de versuri mobiliza
toare :
Cîntați, copii, cîntați un imn de pace 
De împliniri, de vis cutezător. 
Veniți, copii, azi legămint să facem 
Prin pace doar avem un viitor ! 
Stegar al păcii pe meridiane. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu poartă 
Clarvăzător voința României 
Spre înalte năzuinți contemporane, 
Colaborare, dezarmare, prietenie, 
O lume tot mai bună și mai dreaptă.

Răsună profund și emoționant cîn- 
tecul coral-instrumental „Imn păcii".

Un adevărat jurămînt de credință, 
de a învăța și munci neobosit pen
tru înflorirea continuă a patriei noas

momente tematice din viața șl ac
tivitatea pionierilor și uteciștilor, 
din munca entuziastă pe care ti
neretul o desfășoară pe șantie
rele naționale. Alte frumoase mo
mente pun în evidență participarea 
intensă a tineretului în cadrul Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei", la mișcarea sportivă de masă, 
care antrenează milioane și milioane 
de tineri, la activitatea turistică și 
de organizare a timpului liber. în 
reușite alegorii este exprimată, de
osebit de plastic, voința de pace și 
prietenie cu tineretul de pretutin
deni. cu toate popoarele lumii. Cu 
trupurile lor, pionierii conturează 
drapelele partidului și patriei, înscriu 
numele atit de dragi întregii noastre 
națiuni : „Ceaușescu — P.C.R.".

Ca o încununare a acestei at
mosfere vibrante, de aleasă sărbă
toare, pe platoul de la ieșirea din 
parc pionieri și tineri îmbrăcat! în 
costume naționale alcătuiesc o imen
să „Horă a bucuriei", in care sînt 
invitați să se prindă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu și-au luat 

c un călduros rămas bun de la miile 
de copii, de la toți cei prezenți Ia 
emoționanta manifestare prilejuită 
de aniversarea a trei decenii și ju
mătate de la crearea Organizației 
Pionierilor din patria noastră.

tre socialiste, de a duce mai departe 
făclia progresului material și spiri
tual al României, este rostit in fi
nalul spectacolului. Se recită versuri 
ce exprimă dragostea nețărmurită 
față de patrie și partid, de secreta
rul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de tovarășa Elena 
Ceaușescu : \
Tovarășe Nicolae Ceaușescu,

vă mulțumim fierbinte 
Pentru încredere și grijă și indemn. 
Vă vom urma, făgăduim solemn. 
Pe drumul comunist, tot înainte 1 
Noi de la dumneavoastră am învățat 
Istoria să o cinstim, și țara. 
S-aflăm în carte cea dintîi comoară, 
Prin muncă să-nvățăm neîncetat.

Tovarășă Elena Ceaușescu, mindre 
flori

Vă dăruim din razele iubirii
Pe al științei drum și-al împlinirii 
Ne îndrumați să fim cutezători.

Copii în costume policrome, adevă- .. 
rate flori în mișcare, umplu scena, 
evoluînd într-un moment coregrafic 
omagial :
Muncind șl învățînd cu dăruire, 
Cu țara-ntîmpinăm — cu imn și 
„ faptă —
Congresul XIII, și mai înaltă treaptă 
Spre-o nouă, comunistă împlinire. 
Ne este România cel mai scump 

tezaur 
Cu dragoste pentru acest viteaz 

pămint, 
Pentru al țării viitor de aur, 
Azi ne rostim solemnul legămint. 
Sintem copii, dar știm ce-i hărnicia. 
Sintem copii și țara o cinstim 
Noi, făurari ne angajăm să fim 
Si comuniști vom fi in România. 
Noi creștem intr-o epocă măreață 
De soarele iubirii ocrotiți 
Ne angajăm ca patriei, uniți, 
Să-i închinăm a noastră întreagă 

viață
Partidul, Ceaușescu șl poporul 
Ne-nvață demn in viață să urcăm. 
Suprem imbold spre comunism 

purtăm
Partidul, Ceaușescu, Tricolorul 
Ne sînt lumina, dragostea, mindrla 
Partidul, Ceaușescu, România !

Participanțil la spectacol, reintrațî 
în scenă, ca și sutele de pionieri 
aflați în tribunele laterale, ridică bu
chete de flori și intonează cîntecul 
„Omagiu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu", imn în primă audiție.

Spectacolul, de o înaltă ținută ar
tistică, de o puternică forță emoțio
nală, răsplătit în numeroase rînduri 
cu vii și susținute aplauze, a ilus
trat cu pregnanță semnificația aces
tui eveniment din viața pionierilor, 
a întregii țări. Acest amplu poem li- 
terar-muzical-coregrafic a evocat mo
mente de seamă din activitatea Or
ganizației revoluționare de masă a 
copiilor, care de-a lungul celor 35 de 
ani ai existenței sale, a format cadre 
de nădejde ale partidului și statu
lui, muncitori și specialiști de înaltă 
competență, oameni de știință și cul
tură de înalt prestigiu, și care se 
afirmă astăzi ca un puternic factor 
de educație comunistă a copiilor, in- 
tegrîndu-se activ în viața social-poli- 
tică a țării.

(Agerpres)
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-------LA SECERIȘ—gfe,
- fiecare oră folosită din plin, maximă 
răspundere pentru evitarea pierderilor!

r Începînd de azi, 1 iulie

• Vîn partea de cimpie a Bărăganului 
ce cuprinde teritoriul județului Că
lărași. combinele au intrat în lanu
rile de orz Încă de la sfirșitul săptă- 
mînii trecute. Dar prima zi cu ade- . 
vărat de seceriș îri această zonă a 
tării a fost joi. cind s-a putut lucra 
de fapt cu peste 80 la sută din forța 
mecanică existentă. S-a acționat, mai 
ales în prima jumătate a zilei, ce-i 
drept, cu multă grijă Si prudentă, 
cu mașinile adaptate condițiilor im
puse de umiditatea. terenului, destul 
de ridicată încă. Acolo unde specia- 
liStii si alte cadre cu răspunderi 
concrete în desfășurarea secerișului 
au urmărit îndeaproape Starea lanu
rilor si. in funcție de aceasta, au 
dispus repartizarea operativă a com
binelor. oină seara 
cîte 20-25 tone cu 
La cooperativele 
agricole din Mă
năstirea, Coconi, 
Vărăști, Ciocă
nești, Dorobanțu, 
la X.A.S. Pletroiu 
s-au recoltat în 
cursul zilei de joi 
între 60—80 hec
tare, ceea ce re
prezintă peste 80 
la sută din viteza 
zilnică planifica
tă. Dar ziua-re- 
cord la seceriș din 
această campanie 
a fost vineri, cind de dimineața, de Ia 
prima oră bună de lucru, pină seara 
tîrziu. au fost in brazdă practic toa
te combinele aflate in stare de 
funcționare. Cu viteze mult peste 
media județului s-a lucrat în consi
liile agroindustriale Ciocănești. Bor- 
cea, Ulmeni și Dragallna. Potrivit 
datelor centralizate la organele ju
dețene, pină vineri seara in județ au 
fost recoltate aproape 9 000 hectare 
cu orz din cele 24 700 aflate în cul
tură. s-au adunat paiele de pe 4 000 
hectare si a fost însămînțată a doua 
cultură pe 2 300 hectare.

MECANIZATORII — „VIOARA 
INTÎI" A CAMPANIEI. Străbă- 
tînd drumurile de hotar ce te 
poartă prin cîmpia situată de-a lun
gul Dunării, ochiul se desfată la 
priveliștea lanurilor de orz — pe în
tinsul cărora se află un număr im
presionant de combine, autocamioa
ne. mașini si utilaje pentru aduna
tul paielor, tractoare cu pluguri $1 
semănători — la griul curat cu spice 
sănătoase, la culturile de toamnă a- 
flate in plină dezvoltare. Deși nu 
se poate spune că pentru agriculto
rii de aici a fost un an prea favorabil 
în ce privește orzul și griul, oamenii 
au făcut tot ce le-a stat în putere, 
au muncit cu dăruire pentru a asi
gura un rod cît mai bun grînelor 
de pe aceste locuri, dovedind răs
pundere pentru pîinea tării. Cine 
sînt acești oameni ? De bună seamă, 
în primul rînd cei peste 8 000 de 
mecanizatori. Cu ei împreună, cot 
la cot, lucrează un număr mare de 
cooperatori, specialiști, cadre de con
ducere din unitățile agricole, activiști . 
de partid. —.oqs,-. a..;

LA CONDIȚII DIFICILE. MA
SURI ADECVATE. La C.A.P. Mă
năstirea. joi. zi de adevărată vară 
însorită, ne-am aflat pentru cîteva 
ore alături de cei 40 de mecaniza
tori. cooperatori si specialiști, pre- 
zenti din zori si pină în noapte la 
datorie, in unul din locurile unde 
se adună noua recoltă a tării. Zgir- 
citi la vorbă si la odihnă, cei 12 
combineri aflati la cirma combine
lor nu aveau prea multe. motive 
satisfacție nici pentru numărul 
buncăre cu orz trimise la baza 
recepție si nici pentru ritmul 
lucru. După ploaie, terenul era prea 
umed pentru a permite înaintarea 
combinelor in lan cu viteza norma
lă. în plus, nici spicele de orz nu 
erau peste tot coapte. încă de cind 
au întors primele brazde ei si-au dat 
bine seama că. în cazul lanului res
pectiv, nu se mai poate discuta de 
alegerea momentului ideal de recol
tare. ci doar de cel optim. Adică de 
acel moment în care se pierde cel 
mai puțin, fără a se aștepta ca ma
joritatea spicelor să ajungă la supra- 
coacere. Conștiința lor de țărani în-

s-au recoltat 
fiecare combină.

cărcată. de respectul pe care oame
nii pămîntului l-au încercat întot
deauna fată de grille nu poate ad
mite insă ideea unei pierderi de re
colte, oricit de mică ar fi ea. în 
consecință, au hotărit să adopte for
me organizatorice si măsuri tehnice 
mai puțin specifice celor obișnuite, 
dar perfect valabile în cazul de 
față. Modulul obișnuit de patru 
combine l-au înjumătățit si au. îm
părțit sola de 100 hectare în șapte 
parcele, care reprezintă de fapt nor
ma de lucru a cîte doi combineri. 

văzut 'cum îsi reglau 
în funcție de starea 
a atmosferei, ci chiar 
ori in aceeași brazdă, 
lor apăreau vetre de

în lan. i-am 
combinele nu 
de umiditate 
de cite două 
cind îri calea ... ___ .___  .__ I ...
spice. aflate doar în pirg. împreună 
cu inginera șefă, tovarășa Cornelia

CĂLĂRAȘI

Ritmul de lucru
poate fi intensificat

joi și vineri. în două zile socotite 
aproape normale de lucru, s-au re
coltat doar 7 000 hectare, față de 
17 000 hectare, cit reprezintă poten
țialul existent. Sub ritmul planificat 
s-a acționat si la strînsul paielor si 
însămintarea culturilor succesive.

ACUM, ÎN LANURI, SE PROBEA
ZĂ CALITATEA REPARAȚIILOR 
LA MAȘINI. Cauzele sint mai mul
te. dar in principal este vorba de 
defecțiunile foarte numeroase ce 
apar Ia combine. Nu dispunem de 
o cifră pentru a putea spune pe cite 
combine se poate conta la nivelul 
județului în această campanie, dar 
in zonele pe care le-am străbătut 
in cursul raidului nostru ne-am con
vins că în multe locuri se recolta 
doar cu . 50—65 la sută din numărul 
celor scoase în cîmp. Bunăoară, la 

C.A.P. Grădiștea, 
---------------------- joi după-amiază, 

la un moment dat 
se aflau în braz
dă doar trei din 
cele 12 combine. 
La C.A.P. Cuza 
Vodă, inginerul- 
șef al consiliului 
agroindustrial, to
varășul. Mircea E- 
riache, ne spune 
că de dimineața și 
pină seara, una 
peste alta, nu lu
crează mai mult 

din cele 10 reparti-

Învățămînt, ocrotirea sănătății, cultură și artă, asistență socială, cultură fizică și sport
în conformitate cu eșalonarea pe ramuri și domenii de activitate 

stabilită prin Decretul Consiliului de Stat nr. 325/1983, începind de azi, 
1 iulie, se trece la majorarea retribuțiilor personalului muncitor din în- 
vățămînt. ocrotirea sănătății, cultură și artă, asistență socială, cultură 
fizică și sport. Din informațiile primite de la specialiști din forurile care 
coordonează aceste sectoare de activitate si de la Ministerul Muncii, am 
reținut următoarele amănunte si precizări în legătură cu aplicarea noilor 
majorări de retribuții :

© retribuțiile tarifare ale muncitorilor vor spori, în medie, 
cu S,5 Ia sută — diferențiat pe categorii de încadrare si trepte de retribuire ;

• retribuțiile tarifare ale personalului retribuit pe clase de 
retribuire vor spori, în medie, cu 5 la sută.

Tot. de Ia 1 iulie, odată cu ma
jorarea retribuției tarifare, se ma
jorează și părțile variabile ale ve
niturilor, astfel incit, pe total, se 
va realiza o creștere medie de 10,4 
la sută a retribuției nominale. Ast
fel, de la 1 iulie se majorează co
tele sporului de vechime pentru ac
tivitate neintreruptă in aceeași 
unitate. De la vechile cote cuprinse 
între 3—10 la sută, sporul de 
vechime se majorează la noile 
cote cuprinse între 3—15 la sută.

sporul începînd să se acorde încă 
de la vechimea minimă de 3 ani, 
față de 5 ani cum se prevedea pină 
acum. Noile tranșe de vechime și 
cote ale sporului de vechime pen
tru activitate neîntreruptă în 
aceeași unitate, care se vor aplica 
la toate categoriile de personal pre
văzute să beneficieze de majorarea 
retribuției tarifare de Ia 1 iulie (cu 
excepția cadrelor didactice), vor fi 
următoarele :

Tot de la 1 iulie se majorează șl 
Indemnizațiile 
pentru

și celelalte plăți 
activități prestate de per-

sonalul medical în afara obligațiilor 
funcției de bază si care nu fac par
te din retribuția tarifară.

în cultură și artă
De la 

lunare
1 iulie, retribuțiile tarifare 
ale personalului care lu-

crează în unitățile de cultură și 
artă se majorează astfel :

CATEGORIA DE PERSONAL
Retribuțiile minime și maxime*)
Pînă la
1 iulie

De Ia
1 iulie

Instrumentist 2 120—4 020 2 225—4 230
Actor, solist vocal 2180—5 590 2 290—5 870
Balerin 1 825—3 500 1 920—3 680
Regizor artistic 2 120—5 590 2 225—5 870
Secretar literar (muzical) 2 180—4 450 2 290—4 670
Dirijor 2 240—5 590 2 355—5 870

de
de
de
de

Vlad. am controlat, pe sub valurile 
de oaie, calitatea muncii lor. Și tre
buie spus că. spre cinstea acestor 
oameni, munca lor purta intr-adevăr 
in ea întreaga încărcătură pe care 
dintotdeauna a trezit-o in conștiința 
oamenilor momentul acesta al strân
gerii plinii noi.

Se poate aprecia că. în general, se 
lucrează cu răspundere, că există 
multă ambiție ca in această vară se
cerișul să. se desfășoare în cele mai 
bune condiții și cit mai repede po
sibil. Din discuțiile cu factorii de 
răspundere din județ, cu un mare 
număr de lucrători din unitățile a- 
gricole. am reținut angajamentul a- 
cestora de a încheia secerișul orzu
lui în cursul zilei de luni, pen
tru a se putea trece apoi cu toate 
forțele la recoltarea griului. Aceasta 
înseamnă să se lucreze cu o viteză 
zilnică de cel puțin 8 600 hectare, 
ceea ce. raportat la capacitatea mij
loacelor mecanice existente. înseam
nă realizarea unei norme zilnice de 
cel puțin 8—10 hectare de fiecare 
combină. Comparînd această normă 
de lucru cu realizările efective ale 
mecanizatorilor din secțiile S.M.A. 
de la cooperativele din Spantov sau 
Vărăști. avem suficiente motive să 
spunem că aceasta reprezintă o li
mită minimă, care poate și trebuie 
să fie depășită. Cu toate acestea.

de șase combine ..... __
zate aici. Nu mai recurgem Ia alte 
exemplificări întrucît, practic, în zo
nele pe care le-am parcurs nu am 
întilnit un punct de lucru unde, in
tr-adevăr, să se afle în brazdă toate 
combinele șl utilajele. La originea a- 
cestor defecțiuni se află mai ales 
modul necorespunzător in care au 
fost pregătite o serie de Combine și 
prese de balotat pentru campania de 
recoltare. Și aceasta datorită atît sla
bei răspunderi cu care s-a muncit în 
unele ateliere de reparații, cit și 
neasigurării unor piese de schimb 
care au rol determinant în funcțio
narea combinelor.

Orzul e un fel de repetiție gene
rală dinaintea griului, cind de fapt 
se poate vorbi cu adevărat de sece
riș. De aceea credem că atît lucru
rile bune pe care le oferă acest în
ceput al campaniei de recoltare a 
păioaselor. dar mai cu seamă cele 
mai puțin bune ar trebui să facă 
obiectul unor serioase analize care 
să se soldeze cu măsuri eficiente de 
natură să asigure desfășurarea unei 
activități exemplare atît la strînsul 
griului, cît si Ia însămîntarea cultu
rilor succesive.

Iosif POP
Sodica SIMIONESCU 
corespondentul „Scinteii"

IALOMIȚA

„Brațele"
Lanurile Bărăganu

lui au prins culoarea 
aurului. Mecanizatorii 
și-au îndreptat combi
nele spre marea de 
spice. Imperativul la 
ordinea zilei — „nici 
un bob risipit" — im
pune o maximă răs
pundere pentru func
ționarea ireproșabilă a 
combinelor. Reglarea 
lor se face ori de cîte 
ori este nevoie și nu
mai în prezenta ingi
nerilor șefi, a șefilor 
de fermă si șefilor 
secțiilor de mecaniza
re. Prin rotatie. aceș
tia urmăresc împreu
nă cu mecanizatorii ca 
fiecare combină să 
funcționeze cit mai 
bine, spre a se evita 
orice pierderi de re
coltă.

Să-i cunoaștem mai 
îndeaproape. Ia fata

harnice ale combinelor <.................. .j

locului, pe
dau viață imperativu
lui : „nici un bob ri
sipit". La C.A.P. Re- 
viga. primii care au 
intrat cu combinele in 
lanuri au fost meca
nizatorii Gheorgh e 
Tirlă. Stelică Vlad și 
Manea Petcu. Aici se 
lucrează cu trei for
mații complexe, con
stituite din cite patru 
combine, două prese 
de balotat paie și 
mijloace de transport 
cu o capacitate de 50 
tone la o singură cursă. 
Inginerul șef. Sandu 
Marcu. și șeful de fer
mă. Ion Salaoru, ur
măresc ca toate spi
cele să fie „bătute" în 
întregime, iar aparatul 
de tăiere să fie cît mai 
jos, astfel incit miriș
tea „scurtă" să permi
tă buna pregătire a

cei care terenului în vederea 
îrisămînțării porumbu
lui pentru boabe în 
cultură succesivă. în 
cursul zilei, combinele 
au fost reglate de încă 
trei ori. la orele 11,. 14 
și. 17,30, munca in- 
cheindu-se la ora 21. 
cind rouă formată nu 
mai permite treieratul 
perfect al spicelor. în 
prima zi a fost strînsă 
recolta de pe 40 hec
tare. ca apoi ritmul să 
se intensifice. Sîmbă- 
tă la prînz în această 
unitate s-a încheiat 
secerișul orzului. Acest 
succes se datorează, 
desigur, lor. mecaniza
torilor. dar si celor 
care asigură buna 
funcționare a combi
nelor.

Mihaî VIȘOIU 
corespondentul 
„Scinteii”

„Ziua constructorilor de
Sărbătorim astăzi „Ziua 

constructorilor de ma
șini". Inaugurată în urmă 
cu 11 ani din iniția
tiva secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ziua 
ilustrează înalta prețuire 
pe care partidul și statul, 
întregul nostru popor o 
acordă acestui detașament 
de frunte al clasei mun
citoare.

în cei 40 de ani care 
au trecut de la actul isto
ric de la 23 August 1944 
a fost străbătut un drum 
lung, in care constructo
rii de mașini, mereu niai 
numeroși, mai bine pre
gătiți profesional, mai 
direct implicați în actul 
conducerii, și-au dovedit 
iscusința și competența.

în perioada de după 
Congresul al IX-Iea al 
partidului, construcția de 
mașini avea să-și schim
be radical și struc
tura, și înfățișarea, și 
funcția, și importanta, 
devenind o lndustrie-a- 
vanpost a întregii econo
mii naționale.

Bilanțul cu care se pre
zintă Ia sărbătoarea lor 
constructorii de mașini 
este deosebit de rodnic 
și in acest an : numeroa
se întreprinderi au rapor
tat îndeplinirea înainte 
de termen a planului pe 
primul semestru al anu
lui. realizarea peste pre
vederi a unor însemnate 
cantități de produse deo
sebit de utile economiei 
naționale, rezultate im
portante în ridicarea ni
velului tehnic și calitativ 
al produselor. în crește
rea eficientei economice, 
în lumina înaltelor exi
gențe formulate de secre
tarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. rezultatele de 
pină acum trebuie con
solidate si amplificate în 
perioada următoare, fie
care colectiv de între-

prindere făcîndu-și un 
titlu de onoare si înaltă 
mindrie patriotică din a 
intîmpina cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției 
de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă si Con
gresul al XIII-lea al 
partidului cu noi și re
marcabile succese in 
producție, în îndeplinirea 
planului pe acest an.

Așa cum sublinia, re
cent, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara 
C.C. al P.C-R.. și cu pri
lejul dialogului de lucru 
cu cadre de conducere si 
specialiști din această 
ramură eforturile con
structorilor de mașini tre
buie concentrate cu prio
ritate spre realizarea de 
produse cu parametri teh
nici si 
riori, ; 
lor 
nologii de 
creșterea mai 
productivității 
reducerea mai 
tă a consumurilor 
materii prime, materiale, 
combustibili și energie e- 
lectrică. spre sporirea 
continuă a exportului și 
eficientei acestuia. .

Succesele obținute în 
perioada care a trecut 
din acest an, hotărîrea 
cu care acționează în pre
zent constructorii de ma
șini pentru înfăptuirea 
sarcinilor stabilite de

calitativi supe- 
spre folosirea ce- 

mai eficiente teh- 
fabricatie. 
rapidă a 

muncii, 
accentua- 

de

dau certitudinea că acest 
destoinic detașament al 
clasei noastre muncitoare 
nu-și va precupeți efortu
rile pentru a-si spori 
mai mult contribuția 
promovarea susținută 
progresului tehnic, 
creșterea prestigiului 
dustriei românești, 
dezvoltarea economi' 
socială 
socialiste.

sl 
Ia 
a 

la 
in
ia

a patriei noastre
In de utilai greu

Iile ȘTEFAN Foto: S. Cristiar^^

Tranșe de vechime
Cotele sporului de vechime

Pină Ia
1 iulie

De Ia 
1 iulie

3—5 ani — 3%5—10 ani 3% 6%10—15 ani 5% 9%15—20 ani 7% 12%Peste 20 de ani 10% 15%
Pentru a se asigura majorarea 

sporului de vechime in aceeași 
proporție cu cea prevăzută pentru 
personalul din celelalte ramuri și 
activități, cadrelor didactice li se va 
acorda de la 1 iulie — alături de 
sporul de vechime, ce se include, in 
continuare, în retribuția tarifară — 
și un spor de vechime in învăță- 
mint.

Personalul muncitor din sectoa
rele in care se aplică majorarea re
tribuției tarifare de la 1 iulie — 
care a beneficiat pînă Ia această 
dată de compensații pentru majo
rarea prețurilor Ia produsele agro- 
alimentare, la energia electrică, 
termică, gaze naturale și alți com
bustibili, potrivit Decretelor Consi-

liului de Stat nr. 46 și 240 din 1982 
— va continua să beneficieze de 
aceste compensații, chiar dacă re
tribuțiile tarifare majorate vor de
păși plafonul de 4 000 lei. De men
ționat este și faptul că retribuțiile 
tarifare majorate nu afectează chi
riile pentru locuințe, stabilite în 
condițiile legii pină la data majo
rării retribuției, drepturile de alo
cații de stat pentru copii, contribu
țiile lunare pentru copiii din creșe 
și grădinițe și nici bursele elevilor 
și studenților din actualul an de in- 
vățămint.

în flecare sector și domeniu de 
activitate, retribuțiile tarifare se 
vor majora astfel:

în învățămînt
Majorarea de retribuții se acordă 

începînd de azi, 1 iulie, întregului 
personal muncitor din învățămintul 
preșcolar, primar, gimnazial, liceal, 
din învățămintul superior și din ce-

lelalte unități de învățămînt. Retri
buțiile tarifare lunare ale persona
lului muncitor din acest sector vor 
spori după cum urmează :

CATEGORIA DE PERSONAL
Retribuțiile minime și maxime •)

Pină Ia
1 iulie

De la
1 iulie

EdtiCăȚoare : de grădiniță:, 'i 1 ii r 1825—3 050 1 920—3 200
învățător ■- | (l 1 880—3 350 1 980—3 520
Profesor din învățămintul gim- ..

riazial, cu institut pedagogic
de 3 ani î 060—3 500 2 160—3 680

Profesor din învățămintul gim-
nazial, cu studii superioare 2 240—4 020 2 355-7-4 230

Profesor de liceu, cu studii su-
perioare universitare 2 310—4 230 2 425—4 440

Asistent universitar 2 560—3 840 2 690—4 030
Lector universitar 2 780—4 450 2 920—4 670
Conferențiar universitar 3 840—5 110 4 030—5 370
Profesor universitar 4 450—5 870 4 670—6 160

°) Retribuțiile sint diferențiate în învățămintul superior după nivelul 
de retribuire si vechimea in invățămint, iar in celelalte unități de invă- 
țămînt — după gradul didactic si vechimea în invățămint.

în mod corespunzător sporesc și 
retribuțiile tarifare lunare ale ce
lorlalte categorii de personal din 
unitățile de învățămînt : secretari 
de școli, maiștri-instructori (de la 
atelier ele-școală), laborant!, peda
gogi, administratori de cantine și 
cămine etc.

Tot de Ia 1 iulie se majorează 
și indemnizațiile lunare ale rec
torilor și prorectorilor, decanilor 
și prodecanilor, șefilor de cate-

dră, ale directorilor de școli, ale 
diriginților de clasă etc.

Așa cum am precizat mai înain
te, odată cu majorarea retribuției 
tarifare, cadrele didactice vor be
neficia de la 1 iulie și de un spor 
de vechime în învățămînt, care se 
acordă în afara retribuției tarifare. 
Cotele procentuale în care se va 
acorda cadrelor didactice sporul 
de vechime în învățămînt, în afara 
retribuției tarifare, vor fi urmă
toarele :

Tranșe de vechime 
în învățămînt

3—5 ani
5—10 ani
10—15 ani
15—20 ani
Peste 20 de ani

Cotele sporului de vechime 
în învățămînt*)

Cotele se aplică la retribuția tarifară.

3%
4%
5%
6%
7%

în unitățile sanitare și de asistență socială
2 560—3 670 lei Ia 2 690—3 850 Mi , 
farmacist, biolog, biochimist, chi
mist și alte funcții similare : de 
la 2 380—3 200 Iei la 2 500—3 360 lei; 
soră medicală, oficiant medical, 
laborant (cu pregătire de liceu 
sanitar) : de la 1 825—2 310 Iei la 
1 920—2 425 lei ; infirmieră : de la 
1570—1825 lei la 1 650—1 920 Iei

Retribuțiile tarifare lunare ale 
personalului medical se majorează 
în funcție de nivelul de retribuire, 
gradul profesional și gradația acor
dată, astfel : medic primar : de la 
vechile limite cuprinse intre 
3 050—5 590 lei, la noile limite cu
prinse între 3 200—5 870 lei ; medic 
principal : de la 2 670—4 450 lei, la 
2 800—4 670 lei ; medic : de la

Iei ;

*) Retribuțiile tarifare sint diferențiate pe gradații, grade profesionale ți 
niveluri de retribuire ; la funcțiile de actor, instrumentist, solist vocal, re
gizor artistic, secretar literar și dirijor cu studii superioare de specialitate 
sint prevăzute limitele de retribuire tribuire.

în mod corespunzător se majo
rează retribuțiile tarifare lunare 
ale celorlalte categorii de personal 
din domeniul artei și culturii : so
liști instrumentiști, soliști de ba
let, acompaniatori, corepetitori, 
instructori de balet și canto, su
fleori, pictori scenografi, referenți 
literari, asistenți artistici, regizori 
de scenă etc.

De la 1 iulie se majorează și re
tribuțiile tarifare ale lucrătorilor 
din muzee, biblioteci și alte insti
tuții cultural-educative. Astfel, 
retribuțiile tarifare lunare ale bi
bliotecarilor sporesc cu 80—170 lei, 
în funcție de categoria unității,

pentru nivelurile A. B ii C de re-

gradația și nivelul studiilor fiecă
ruia ; muzeograf — cu 105—170 lei; 
instructori de la casele de cultură 
— cu 100—170 lei ; supraveghetor 
de muzeu și mînuitor carte — cu 
75—80 lei.

Retribuțiile tarifare lunare ale 
muncitorilor calificați din studiou
rile cinematografice se majorează 
cje la vechile limite cuprinse intre 
1 703—3 296 lei la noile limite cu
prinse între 1 799—3 467 lei. De la 
1 683—3 188 let la 1 789—3 353 lei 
vor spori retribuțiile tarifare lu
nare ale muncitorilor calificați din 
instituțiile teatrale și muzicale.

în activitatea de cultură fizică și sport
Majorarea de retribuție care se 

acordă începînd de azi. 1 iulie, 
privește și personalul muncitor de 
la Cluburi, complexe și baze spor
tive, de la consiliile pentru edu
cație fizică și sport. In funcție de 
categoria de clasificare, nivelul 
studiilor și gradația fiecăruia, re
tribuțiile tarifare lunare ale antre
norilor cu studii superioare spo
resc de la vechile limite cuprinse 
între 1 940—4 020 lei la noile -limite 
cuprinse între 2 040—4 230 lei, iar 
ale antrenorilor de fotbal de Ia

1 940—4 020 lei la 2 040—4 230 
Retribuțiile tarifare lunare

Iei.
ale 

șefilor de baze sportive sporesc de 
la 1 825—2 780 lei la 1 920—2 920 lei, 
iar ale Șefilor de complexe spor
tive de la 2 470—3 500 lei la 2 590— 
3 680 lei.

Prezer.tăm. în continuare, cîteva 
exemple privind creșterea venitu
rilor oamenilor muncii din dome
niile de activitate în care se aplică 
începînd de azi majorarea retribu
țiilor.

ÎNVĂȚĂTOR 
eu grad didactic î, cu o vechime in invățămint de 30 de anî, 

gradația 7, clasa de retribuite 27

Total

- în Iei —

Categoria de venituri Pînă la 
1 iulie

®e la
1 iulie

Sporul de 
venituri

Retribuția tarifară
Sporul de vechime 
în invățămint

3520-
246 (7%)

. 170
246

Total 3 350 3766 416

MEDIC 
nivelul 1 de retribuire, gradația 7, 

cu o vechime neintreruptă in aceeași
, clasa de retribuire 
unitate de peste 2

29, 
0 de ani

■ în Iei —

Categoria de venituri Pînă la
1 iulie

De la 
1 iulie

Sporul de 
venituri

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime

3 670
367 (10%)

5 850
578 (15%)

180
211

4 037 4 428 391

ACTOR
nivelul B de retribuire, gradul profesiaial I, gradația 5, 

clasa de retribuire 34, cu o vechime neintreuptă în aceeași unitate 
de peste 20 de ani

în lei

Categoria de venituri

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime
Total

Pină Ia
1 iulie

De Ia Sporul de
1 iulie venituri

4 670
467 (10%)

4 900
735 (15%)

230
268

5 137 5 635 498

MUZEOGRAF
din unitate de categoria I, gradația 6, casa de retribuire 23, 

cu o vechime neintreruptă în aceeași unitete de peste 20 de ani
— în Iei —

Categoria de venituri

Retribuția tarifară 
Sporul de vechime
Total

Fină Ia
1 iulie

De la
1 iulie

Sporul de 
venituri

2 780
278 (10%)

2 920
438 (15%)

140
160

3 058 3 358 300

Grupaj realizat de
Mihai IONESCU

Pe șantierul 

hidrocentralei 

Porțile de Fier II: 

Ritmuri tot mai înalte 
de execuție

Cu fiecare zi, constructorii și 
mentorii de pe șantierul hidrocen
tralei Porțile de Fier II amplifică 
ritmurile de execuție la toate punc
tele de lucru, fiind hotărîți să în- 
tîmpine cu succese deosebite cea 
de a 40-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XIII-lea al 
partidului. Astfel, la primul grup 
energetic s-au încheiat lucrările de 
montaj, iar la cel de-al doilea grup 
aceste lucrări sînt finalizate in 
proporție de peste 80 la sută. De 
cîteva zile se lucrează intens și la 
montarea statorului și aparatului 
director de Ia cel de-al treilea 
grup, precum și la lucrările de 
montaj la cel de-al 4-lea grup. La 
barajul deversor de pe brațul mic 
al Dunării se execută în prezent 
lucrările de finisaj, ceea ce în
seamnă că acest obiectiv se vă în
scrie în cronica acestei noi cetăți a 
luminii ca prima mare realizare pe 
care constructorii o vor raporta 
terminată Ia cotele din proiect. 
(Virgiliu Tătaru, corespondentul 
„Scinteii").

cinema
• Ca-n filme : SCALA (11 03 72) — 
9; 11.15; 13,30: 15.45; 18; 20, FAVORIT 
(45 31 70) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 13; 
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20.
© Runda 6 : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11,15: 13,30: 15,45: 18: 20.
© Șapte băieți și o ștrengărită : DA
CIA (50 35 94) — 9: 11,15: 13,30: 15,45; 
13; 20.
• întoarcerea Vlașintlor : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17,15: 19,30. VII
TORUL (10 67 40) — 15,30: 17,30: 19,30. 
© O sută de bucurii : PACEA 
(60 30 85) — 15.30; 17.30.
• Lișca : PACEA (60 30 85) — 19,30.
© Secretul Iui Bachus : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 11 : 13; 15,30: 17,45: 20. 
FLACĂRA (20 33 40) — 15,30; 17,30;
19.30.
© Scopul șl mijloacele : VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18: 
20, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 
17,15: 19,30.
© Legenda statuetelor Chang : TIM
PURI NOI (156110) — 9: 11: 13,15;
15,30; 17,45: 20.
• Călăuza „Pană Albă" : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17; 19.
© Marele șarpe : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15.30: 17,30; 19,30, PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• In așteptarea Iul FIIlp : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30: 17,30: 19.30. 
© Omul care a Închis orașul : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 
18: 20.
® De dragul tău. Anca : STUDIO 
(59 53 15) — 18,45.
© Avarul : STUDIO (59 53 15) — 9,45; 
12; 14,15: 16,30: 20,30.

© Lovitura fulgerătoare : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20, TOMIS (21 49 46) — 9: 11,15; 13,30; 
15,45: 18: 20. la grădină — 21.
© Tafii și bunicii: POPULAR (35 15 17)
— 15: 17,15; 19,30.
O A opta minune a lumii : COSMOS 
(27 54 93) — 9.30; 11,30; 15.30; 17,30;
19,30.
© Legenda călărețului singuratic : 
PATRIA (11 86 25) — 9: 11,15: 13,30:
15,45; 18; 20,15, BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, FERO
VIAR (50 51 40) — 0; 11; 13,15: 15,30:
17,45; 20, la grădină — 21, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Madame Sans-Gene : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18: 20.
® Vizita Ia domiciliu ; GRĂDINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
© Yankeii : FESTIVAL (15 63 84) —
9; 12; 16; 19, MELODIA (11 13 49) —
9; 12: 16; 19, MODERN (23 71 01) —

-8; .U-vSO; 14,30; 17,15; 20.
© Strada Hanovra : GRĂDINA MO
DERN (23 71 01) — 21.
O Ei au luptat pentru patrie : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 12; 16; 19
© Acel blestemat tren blindat: GRA
DINA CAPITOL (16 29 17) — 21.
© Polițist sau delincvent : LIRA 
(317171) — 16: 18,15; 20.30, la gră
dină — 20.45.
© Program specia! pentru copii : 
DOINA (16 35 38) — 9: 10,30.
® Stan și Bran : DOINA (16 35 38) — 
12,15: 14,15; 16,15; 18,15: 20.
© Avertismentul : UNION (13 49 04)
— 10: 13; 16; 19.
© Cuscrii: GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15; 13.30: 15,45; 18: 20.
® Martorul știe mai mult : GRĂDI
NA GLORIA (47 46 75) — 21.
® Par și impar : AURORA (35 04 66)
— 8; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

© lulire fără soare : MUNCA 
(21 50 87) — 15; 17,15; 19,30.
© îmi sare țandăra : GRADINA 
ARTA (21 31 86) — 20,45.
© Castus Jack : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21.

teatre
® Teatrul National (14 7171, sala 
mică) ; Fata din Andros — 10; Zbor 
deasupra unui cuib de cuci — 15; 
Caligula — 20; (sala Atelier) : Intre 
patru ochi — 19.
® Teatrul de operetă (14 SO 11) : Tara 
surîsului — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 19.
© Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Mița in sac — 19,30; 
(sala Studio) : Pensiunea doamnei 
Olimpia — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul venețian — 10; 
Jolly Joker — 17; 20; (Teatrul din 
Oradea).
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 10,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, Grădina Boema) : Belmondo 
al Il-lea — 19,30: (Grădina Cărăbuș) : 
Minispectacol divertisment și film — 
20,30.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Punguța cu doi bani — 11; 
(Grădina Cișmiglu) : Șoricelul și pă
pușa — 11.30; Nu vorbiți în timpul 
spectacolului — 17; 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Trubaduri și Purim-Spileri — 18,30.
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Intîînirea și convorbirile 
dintre tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul 

Konstantin Cernenko
Din cuprinsul volumului : Convorbirile dintre tovară

șul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Konstantin Cer
nenko ; Solemnitatea de la Kremlin cu prilejul inmină- 
rii tovarășului Nicolae Ceaușescu a înaltei distincții 
Ordinul „Revoluția din Octombrie", conferit de Prezi
diul Sovietului Suprem al U.R.S.S., Cuvîntul tovarășului 
Konstantin Cernenko, Cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ; Dineu oferit de Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. în 
onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, Toastul tova
rășului Konstantin Cernenko, Toastul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ; Comunicat cu privire la vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Uniunea Sovietică : Unanimă a- 
probare, profundă satisfacție față de rezultatele rod
nice ale vizitei de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Uniunea Sovietică, Telegrame adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ; O nouă și importantă 
contribuție la dezvoltarea raporturilor prietenești româ- 
no-sovietice, a colaborării țărilor socialiste, Io întărirea 
forțelor mondiale ale progresului și păcii ; Amplul ecou 
internațional al vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Uniunea Sovietică.

Excelenței Sale
Domnului RICHARD VON WEIZSĂCKER

Președintele Republicii Federale Germania
BONN

îmi face o deosebită plăcere să vă felicit cordial și să vă adresez cele 
mai bune urări de succes în activitatea de înaltă răspundere cu care ați 
fost învestit ca președinte al Republicii Federale Germania.

Doresc să-mi exprim încrederea că relațiile de prietenie șl colaborare 
dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania se vor 
dezvolta și întări în continuare spre binele popoarelor șl țărilor noastre, 
in folosul cauzei destinderii, securității și păcii în lume.

Folosesc prilejul pentru a vă ura multă sănătate și fericire personală, 
iar poporului țării dumneavoastră bunăstare și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă rog să primiți mulțumirile mele cordiale pentru felicitările pe care 

mi le-ați adresat cu ocazia alegerii mele in funcția de președinte al Partidului 
Comunist Finlandez.

Vă asigur, la rindul meu, că voi acționa ca raporturile frățești și de coo
perare dintre partidele noastre in lupta comună pentru pace, democrație și 
progres social să se întărească continuu.

Cu sentimente frățești,
ARVO AALTO

Sosirea în Capitală 
a tovarășului Georges Marchais

încheierea cursurilor Școlii centrale 
pentru pregătirea cadrelor U. T. G
Sîmbătă, la Academia „Ștefan 

Gheorghiu" a avut loc festivitatea 
de închidere a cursurilor Școlii cen
trale pentru pregătirea cadrelor 
U.T.C. Au participat cadre'ale Uniu
nii Tineretului Comunist și Acade
miei „Ștefan Gheorghiu".

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm și angajare patriotică, partici- 
panții au adresat o telegramă to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist/ Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în care se ex
primă deplina adeziune față de Ho- 
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu pri- 
ire la realegerea tovarășului Nicolae 
eaușescu în funcția supremă de 
icretar general al Partidului Comu- 
Ist Român, hotărire care răspunde 
îmijlocit dorinței fierbinți a intre- 
îlui tineret de a avea drept călăuză 

model personalitatea proeminentă 
celui mai iubit fiu al poporului, 
mul a cărui gindire și activitate cu- 
zătoare, deplin novatoare, reprezin- 

garanția supremă a ridicării 
imânici pe noi culmi de progres și 
rilizație.
Absolvenții promoției 1984 a Școlii 
ntrale pentru pregătirea cadrelor 
T.C. s-au angajat să acționeze

neobosit ca activiști revoluționari al 
partidului in munca nobilă de educa
re comunistă a tineretului, de forma
re și dezvoltare a fizionomiei moral- 
politice noi, autentic comuniste, re
voluționare a tinerei generații, avind 
drept principale trăsături optimismul, 
cutezanța, angajarea și responsabili
tatea socială, dăruirea și dragostea 
nețărmurită pentru partid, patrie și 
popor. Totodată, actuala promoție de 
cadre ale Uniunii Tineretului Comu
nist și-a exprimat hotărîrea de a mi
lita cu toate forțele pentru reali
zarea unei calități noi, superioare in 
întreaga activitate a Uniunii Tinere
tului Comunist, de participare activă 
Ia înfăptuirea mărețelor obiective ale 
Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, co
respunzător exigențelor mereu spo
rite ale prezentului și viitorului so
cialist ale națiunii noastre, de a în- 
tîmpina cu noi succese in întreaga 
activitate măreața sărbătoare a po
porului român, cea de-a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială șl națională, antifascistă și 
antiimperialistă și cel dș-al XIII-lea 
Congres al P.C.R.

încheierea cursurilor 

promoției 1984 a Institutului 
pentru pregătirea cadrelor 

în problemele conducerii 
social-politice

La Academia ..Stefan Gheorghiu" 
a avut loc sîmbătă o adunare fes
tivă prilejuită de încheierea cursu
rilor promoției 1984 a Institutului 
pentru pregătirea cadrelor în pro
blemele conducerii social-politice.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm și angajare patriotică, parti- 
cipanțil la adunarea festivă au adre
sat secretarului general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă in care 
exprimă sentimente de profundă 
dragoste si de adincă recunoștință 
pentru grija statornică si atenția 
deosebită pe care conducerea parti
dului. personal tovarășul Nicolae 
Ceausescu le acordă formării acti
viștilor de partid, asigurîndu-le cele 
mai bune condiții pentru însușirea 
si aprofundarea cunoștințelor teore
tice si practice necesare activității 
lor viitoare, pentru o temeinică pre
gătire. Totodată, participantii se an
gajează solemn Ca Ia locurile lor 
de muncă să acționeze cu maximă 
responsabilitate revoluționară si de
votament pentru a înfăptui întocmai 
sarcinile trasate de partid.

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, sîmbătă a 
sosit in Capitală, într-o vizită in țara 
noastră și pentru a-și petrece vacan
ța, tovarășul Georges Marchais, 
secretar general al Partidului Comu
nist Francez.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost intimpinat de tovarășii Emil 
Bobu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Stoian, membru suple
ant a] Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Concert de cîntece patriotice, 
revoluționare

Sîmbătă au avut loc, în Sala Radio- 
eleviziunii, concertul de cîntece pa
triotice. revoluționare, organizat de 
Consiliul Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, 
Jniunea compozitorilor și muzicolo
gilor și Ministerul Educației și Invă- 
ămîntului, și vernisajul unei expo- 
liții de afiș politic, manifestări de
licate celei de-a 40-a aniversări a 
.•evoluției de eliberare socială și na- 
jională, antifascistă și antiimperia- 
iistă și celui de-al XIII-lea Congres 
ti Partidului Comunist Român.

Manifestările au finalizat două 
concursuri naționale studențești cu 
tematică inspirată din istoria glori
oasă a poporului nostru, din lupta 
seculară a maselor populare pentru 
apărarea ființei naționale, libertății 
și gliei strămoșești, pentru dreptate 
socială și națională. Creațiile reflec
tă momente semnificative din lupta

partidului pentru libertatea națio
nală și socială, pentru independența 
și suveranitatea patriei, se constituie 
intr-un profund omagiu al tinerei 
generații adus secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija statornică pe 
care o acordă formării și educării 
comuniste, multilaterale a tineretu
lui, pentru asigurarea unor condiții 
minunate de muncă, Învățătură și 
viață. Lucrările relevă, totodată, ho- 
tărirea nestrămutată a tineretului de 
a acționa, strîns unit în jurul parti
dului, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
traducerea în viață a politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective ale Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1 iulie, ora 21 — 4 iulie, 
ora 21. în țară î Vremea va fi în ge
neral instabilă, îndeosebi în jumătatea 
de nord a țării, unde cerul va pre
zenta înnorări mai accentuate și vor 
cădea ploi locale ce vor avea și ca
racter de aversă. în restul teritoriului,’ 
cerul va fi schimbător și vor cădea 
pe alocuri ploi de scurtă durată, înso
țite de descărcări electrice. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu intensi
ficări. Valorile termice maxime ale 
zilei vor fi cuprinse Intre 18 și 28 de 
grade, pe alocuri mai ridicate, iar cele 
maxime din timpul nopții între 8 și 
18 grade. Izolat, condiții de grindină 
și cantități de apă care pot depăși 20 
de litri pe metrul pătrat, în 24 de ore.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 4 REPUBUCD 

BURUNDI

Excelenței Sale
Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA

Președintele Republicii Burundi
BUJUMBURA

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Burundi, vă adresez calde 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pro
gres și prosperitate poporului burundez prieten.

Exprim convingerea că legăturile de prietenie și conlucrare dintre parti
dele și țările noastre vor continua să se dezvolte, spre binele popoarelor 
român și burundez, al cauzei păcii, independenței naționale și înțelegerii 
in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

LISTA
OFICIALĂ

s obligațiunilor C.E.C. ieșite Cîștigă- 
toare Ia tragerea la sorti lunară 

din 30 iunie 1984

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștiguri 
ieșite ciștigâtoare la tragerea la sorți 

pentru trim. II 1984

Republica Burundi, 
care sărbătorește as
tăzi cea de-a 22-a ani
versare a proclamării 
independentei sale, 
este una dintre cele 
mai mici țări ale con
tinentului african (su
prafața — 27 834 kmp. 
populația — 3 760 000 
locuitori).

în anii care au tre
cut de la apariția sa 
pe harta politică a lu
mii, tînăra republică a 
depus eforturi susți
nute pentru lichidarea 
subdezvoltării — moș
tenire a trecutului co
lonial — și valorifica
rea în folosul propriu 
a resurselor naturale, 
reușind să obțină o 
serie de succese pe li
nia făuririi unei in
dustrii proprii și a 
dezvoltării agricultu
rii. Astfel, la Bu
jumbura a fost cre
ată o platformă in
dustrială. iar într-o

zonă situată la 20 de 
km de capitală a in
trat in funcțiune cea 
mai mare centrală e- 
lectrică din țară. S-a 
intensificat, totodată, 
acțiunea de identifi
care a unor noi re
surse minerale, care a 
dus la descoperirea 
unuia dintre cele mai 
mari zăcăminte de 
nichel din lume.

O influență determi
nantă asupra vieții 
satelor a avut înfăp
tuirea reformei agra
re. care a deschis ca
lea modernizării agri
culturii și lichidării 
sistemului de mono- 
cultură; astfel s-a 
trecut Ia diversificarea 
producției prin culti
varea arborelui de ca
cao. bumbacului, cea
iului și cerealelor.

In spiritul politicii 
sale consecvente de 
solidaritate cu tinerele 
state africane. Româ

nia socialistă urmăreș
te cu interes și simpa
tie succesele obținute 
de poporul burundez 
pe calea făuririi unei 
vieți noi, independen
te. între România și 
Burundi s-au stator
nicit relații prietenești, 
bazate pe stimă și în
credere reciprocă, ce 
cunosc un curs as
cendent. O contribuție 
de cea mai mare im
portanță la ridicarea 
lor pe o treaptă su
perioară au adus-o 
convorbirile desfășu
rate, in anul 1979, 
la Bujumbura in
tre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Jean 
Baptiste Bagaza. con
vorbiri căre au deschis 
rodnice perspective 
conlucrării româno- 
burundeze pe cele mai 
diverse planuri. co
respunzător interese
lor reciproce, ale cau
zei înțelegerii și cola
borării internaționale.

DE LA
Orice om chibzuit știe astăzi că 

economisind la C.E.C. realizează un 
act în primul rînd de utilitate per
sonală, deoarece sumele păstrate 
la Casa de Economii și Consemna- 
țiuni, sporite prin dobînzile și cîști- 
gurile acordate, oferă posibilitatea 
înfăptuirii dorințelor prezente sau 
viitoare.

Cei care doresc să-și păstreze în 
siguranță economiile bănești per
sonale au Ia dispoziție multiple 
forme și instrumente de economi
sire, printre care de o solicitare 
largă se bucură libretul de econo
mii cu dobîndă si ciștiguri in auto
turisme. ,

Depunătorii pe acest libret bene
ficiază in primul rînd de avanta
jele sale specifice : dobîndă de 5 
la sută pe an, din care 2,5 la sută 
se acordă sub formă de ciștiguri 
în autoturisme, iar 2,5 la sută în 
numerar, fiecărui titular prin În
scriere în libret. Cîștigurile in 
autoturisme se acordă prin trageri 
la sorți trimestriale, organizate se
parat pentru municipiul București 
și pentru celelalte județe din țară.

C. E. C.
Este important de reținut că la 

tragerile la sorți participă cu șanse 
egale de ciștig toate libretele de 
economii cu dobindă și ciștiguri în 
autoturisme care au un sold de mi
nimum 5 000 de lei, păstrat la 
C.E.C. în tot cursul trimestrului 
pentru care se efectuează tragerea 
la sorți, provenind din depuneri 
anterioare acestuia.

Libretul de economii cu dobîndă 
și ciștiguri în autoturisme se emite 
pentru o depunere de 5 000 de lei 
de toate unitățile C.E.C., precum și 
de unitățile poștale și cooperativele 
de credit autorizate.

Din cele de mai sus rezultă că 
libretul de economii cu dobîndă și 
ciștiguri în autoturisme constituie 
un instrument de economisire, deo
sebit'de avantajos, unitățile C.E.C. 
fiind permanent la dispoziția popu
lației din întreaga țară pentru emi
terea instrumentelor de economisi
re preferate, efectuarea de depu- 
■neri și restituiri, precum și a altor 
operații și servicii.

Știri sportive
ȘAH

Turneul internațional de șah de la 
Satu Mare s-a încheiat cu victoria 
maestrului român Aurel Urzică, care 
a totalizat 8 puncte din 11 posibile. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Dorel Oltean (România) — 7,5 punc
te, L. Roos (Franța) — 7 puncte, 
Sergiu Grunberg (România) — 6,5 
puncte, J. Biepczik (Polonia) și V. 
Menkzinger (Iugoslavia) — cu cîte 
6 puncte.
CICLISM

Turul ciclist al Poloniei a conti
nuat cu etapa a treia, in care vic
toria a revenit rutierului polonez 
Adam Zagajewski, înregistrat pe dis
tanța de 153 km cu timpul de 3 h 
34’23".

In clasamentul general se menține 
lider Tadeusz Krawczyk (Polonia), 
urmat la patru secunde de coechi
pierul său Ryszard Szurkowski.

★
Prima etapă a turului ciclist al 

Franței, Bondy — Saint-Denis 
(148,500 km), a fost cîștigată de bel
gianul Frank Hoste in 3h 27’18”. In 
clasamentul general conduce Ludo 
Peeters (Belgia), urmat de Frank 
Hoste la 4”, Allan Pelper (Australia) 
la 8”, Bernard Hinault (Franța) la 9”.
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1 48018 37 50 000
1 34365 60 50 000
1 31546 158 50 000
I 04424 79 50 000
1 54125 100 40 000
1 25446 58 40 000
1 56172 118 40 000
1 94990 64 40 000
1 53520 77 35 000
1 25721 82 35 000
1 33915 25 35 000
1 69067 62 35 000
1 96541 128 35 000
1 46671 123 30 000
1 30786 03 30 000
1 05383 81 30 000
1 84950 91 30 000
1 28236 39 30 000
1 59311 160 25 000
1 97333 174 25 000
1 74460 159 . . .,?5,0Q0..
1 31842 90 25 000
1 . 811.44 45
1 24829 78 25 000 '
1 84984 164 25 000
1 23860 70 20 000
1 68732 76 20 000
1 75755 138 20 000
1 71136 36 20 000
1 61721 70 20 000
1 10191 162 20 000
1
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— 173 20 000

too 103 130 5 000
100 009 ' . 40 3 000
100 390 88- 3 000
100 690 104 3 000
100 587 90 3 000

1 000 76 02 1 000
1 000 41 31 1 000
1 000 55 21 J 000
1 000 43 157 800
1 000 10 138 800
î 000 66 11 800
1 000 50 77 800
1 000 05 98 800
1 000 26 166 800
1 000 36 110 800
1 000 71 68 800
1 000 63 174 800
1 000 14 106 800
1 000 86 05 800
1 000 40 132 800

15 532 TOTAL : 15 300 000
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Terminația 
numărului 
ciștigător

Procentul 
de ciștiguri

î • 286 250%
2 710 200%
3 270 100%
4 451 100%
5 684 50%
6 909 50%
7 838 50%
8 334 25%
9 622 25%

10 147 25%
11 503 25%
12 938 25%
13 089 25%
14 726 25%
15 370 25%
16 631 25%
17 252 25%
18 777 25%
19 062 25%
20 279 25%

Calcularea si înscrierea cîstigurilor
in librete se efectuează de către
sucursalele (filialele) C.E.C.

LISTA OFÎ CIALA

ȘĂRBĂȚOMEA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

RUANDEZE

I^YpplpTitpi Snip

General-maior JUVENAL HABYARIMANA
Președintele Republicii Ruandeze 

KIGALI

Cea de-a XXII-a aniversare a proclamării independentei de stat a Repu
blicii Ruandeze îmi oferă prilejul de a vă adresa cele mai bune urări de pace 
si prosperitate si a-mi exprima convingerea că raporturile de prietenie și 
colaborare dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o tot mai largă 
dezvoltare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cîștigurile întregi revin obliga
țiunilor de 200 de Iei. In valoarea 
cîstigurilor este cuprinsă șl valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite câș
tigătoare.

Plata ■ cîstigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele si agen
țiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—175, la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

® libretelor de economii cu dobindă 
și ciștiguri ieșite ciștigâtoare la 
tragerea la sorți pentru trim. II 1984
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1 1887782 50 000
1 65383 50 000
1 6646960 40 000
1 779028 30 000
1 5743086

Terminația 
numărului 
libretului 
ciștigător

30 000

69 06845 20 000
69 79829 20 000
69 95792 20 000
69 59271 20 000
69 25292 20 000
69 64242 10 000
69 97470 10 000
69 92728 10 000
69 72966 to 000
69 87451 10 000
69 62514 10 000
69 68513 10 000
69 79345 10 000

684 8299 5 000
684 3270 5 000
684 7430 2 000
684 3621 2 000
684 2698 2 000
684 3387 2 000
684 6142 2 000

6 840 459 1 000
6 840 663 500
6 840 900 500

26 210 ciștiguri în valoare de lei
39 980 000

Poporul Republicii 
Ruandeze sărbătorește, 
la 1 iulie. 22 de ani 
de la proclamarea in
dependenței tării.

Situată in centrul 
Africii, Ruanda, denu
mită și „Tara celor o 
mie de coline", are o 
suprafață de 26 338 
kmp și o populație de 
circa 4,2 milioane de 
locuitori, ocupată în 
proporție de peste 
patru cincimi în agri
cultură. Se cultivă ce
reale, manioc, ceai si 
mai ales cafea — prin
cipalul produs de ex
port.

In anii de după 
proclamarea indepen
dentei. poporul ruan- 
dez a făcut eforturi 
serioase pentru lichi
darea grelei moșteniri 
a trecutului colonial, 
pentru punerea în va

mente de profundă so
lidaritate față de po
poarele africane, po
porul român urmăreș
te cu interes efortu
rile depuse de poporul

loare s resurselor tă
rii (zăcăminte bogate 
de aur. wolfram, 
tungsten, staniu, cosi
tor) si inițierea unui, 
proces de industriali- __  __
zare. în acest sens, ruandez,pentru făuri f 
planul de 
economică, I 
realizare, 
construirea 
blective ale 
materialelor 
strucții, chimiei, ener
geticii, industriei u- 
șoare, transporturilor 
etc. Agricultura tării 
cunoaște, de aseme
nea. un proces de mo
dernizare : se urmă
rește diversificarea 
culturilor, dezvoltarea 
zootehniei, extinderea 
suprafețelor irigate, 
creșterea gradului de 
mecanizare a lucrări
lor agricole.

Animat de senti

PROGRAMUL I

dezvoltare 
în curs de 

prevede 
unor o-

■ industriei
■ de con-

rea unei vieți noi, li
bere și prospere. In
tre România și Ruan
da s-au statornicit re
lații de prietenie si 
colaborare, care cu] 
nosc un curs ascent 
dent. Acordul comer
cial pe termen lungi 
semnat în anul 1981, 
prevede creșterea 
schimburilor corner] 
ciale. creind un cadru 
adecvat dezvoltării co
laborării economice 
între cele două tării 
în folosul reciproc și 
în interesul promovă
rii telurilor generale 
ale păcii și libertății 
popoarelor.

Cîștigurile se acordă integral titu
larilor libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal I 
cu cel puțin 10 la sută din valoarea 
ciștigului ; dacă soldul mediu tri
mestrial este mai mic de 10 la sută 
din valoarea ciștigului. se acordă un 
cîstig de 10 ori mai mare decit sol
dul mediu trimestrial al libretului. 
Libretele cu sold mediu trimestrial 
mai mic de 50 de lei nu beneficia
ză de ciștig. I

8.30 Pe urmele Iul August 23
9,00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei.

10,00 Viața satului (parțial color)
11,15 Muzica pentru toți
11,45 Lumea copiilor. 35 de ani de la 

constituirea primelor detașamente 
de pionieri din tara noastră

12,40 Telefilmoteca de ghiozdan (color). 
„Pistruiatul". Episodul 6

13.00 Telex
13.05 Album duminical
17,55 Imagini din Burundi
18,10 Legenda — film inspirat de Rap

sodia a Il-a in Re major opus 11 
de George Enescu

18.30 Priveliști canadiene
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,20 Copiii României trăiesc un vis de 

aur (color). Spectacol festiv orga
nizat de Consiliul Național ai Or
ganizație! Pionierilor, cu prilejul 
împlinirii a 35 de ani de la înfiin
țarea Organizației Pionierilor din 
România

20,05 Film artistic (color). „Tatăl risi
pitor". Producție a studiourilor 
cinematografice „București"

21.30 Varietăți muzlcal-dlstractive (co
lor)

21.50 Telejurnal (partial color)
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
9,00 Formații folclorice în Festivalul 

național „Cîntarea Românie!"

9,30 Emisiune literară
9,50 Din viata muzicală a tării

11.15 Teleenelclopedia
11.35 Din țările socialiste
12,00 Scena șl ecranul
12.40 Viata economică
13.00 Bucuriile muzicii
13.35 Din marea carte a patrie!
14,00 Muzică populară
14.30 Din lumea științei
15,00 Patru decenii de muzică româ

nească
15.45 învățămtnt — anul 40.
16.05 Ecran de vacantă — desene ani

mate
16.30 Pași de viață lungă
17,00 Serata muzicală TV. Muzica si 

teatrul românesc
18.40 Marea epopee revoluționară
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Instantanee
20,00 Seară de operetă românească
20.40 Generația deceniului patru al li

bertății noastre.
21,00 Jaz în nocturnă
21.30 România pitorească
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 2 IULIE
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea in economie
20.35 Copiii. — vigoarea și tinerețea na

țiunii
20.45 Puterea acestui pămlnt. Emisiune 

de muzică și versuri
20.55 Invățămînt — anul 40. 1984 In 

orașul Politehnicii din București
21.15 Tezaur folcloric
21.45 La zi In 600 de secunde
21.55 Orizont tehnico-știintiflc.
22.20 Telejurnal (partial color)
22.30 închiderea programului

V DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
ț © PROGNOZE METEOROLO- 
ț GICE. Intr-un studiu dat publicității la 
i Tokio, specialiștii de la Agenția centrală de 

meteorologie din Japonia apreciază că, în 
) următoarele două decenii, temperatura at- 
< mosferică vâ crește, îndeosebi în emisfera 
* nordică. Cercetătorii niponi relevă, de ase- 
l menea, că in perioada menționată vor con- 
, tinua să se întegistreze anomalii climate- 
ț rice în diferite regiuni ale Terrei și că, spre 
t deosebire de tendința Ia scară planetară, 
’ insulele arhipelagului nipon vor cunoaște 
( o răcire a vremii in viitorii 10 ani. Conclu- 
. ziile meteorologilor japonezi, la care s-a 
‘ ajuns după studierea datelor parvenite de 
i la stații meteo din 49 de țări și consultarea 
' a numeroși specialiști niponi și de peste ho- 
\ tare, contrazic rezultatele unui studiu din 
. 1979, potrivit cărora temperatura la scară
! planetară ar fi urmat să scadă în viitoarele 
4 decenii. In ceea ce privește cauzele de na- 
/ tură a determina apariția unor fenomene 
> climatice anormale se au în vedere erup- 
i țiile vulcanice, schimbările intervenite în 
I temperatura apei de la suprafața oceanelor 

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII......         —•—-  -      —  Jl

și mărilor, precum și modificările calotelor 
de gheață din zonele polare. La aceste 
cauze naturale' — arată specialiștii — se 
adaugă cele datorate intervenției omului, 
printre care creșterea cantităților de bioxid 
de carbon din atmosferă ca urmare a po
luării, reducerea stratului de ozon, precum 
și distrugerea masivă a pădurilor.

® PROCEDEU ECONOMI
COS DE PREÎNCĂLZIRE A BETO
NULUI. Pentru reducerea cheltuielilor 
necesare preîncălzirii betonului, specialiștii 
de la firma franceză „Beaufils" au pus la 
punct un procedeu care are avantajul că di
minuează atit costul energetic al operațiu
nii, cit și timpul de solidificare. In esență, 
procedeul constă în încălzirea betonului in
tr-o benă dotată cu electrozi. Rezultatul 
primelor încercări a fost peste așteptări — 
timpul de solidificare s-a redus cu 60 la 
sută, iar cheltuielile reprezentind energia 
necesară preîncălzirii s-au micșorat cu 30 
pînă la 70 la sută, în funcție de categoria 
de beton necesar construcțiilor.

® RTFOLOSIREA REZIDUU
RILOR DE MASE PLASTICE. Firma 
austriacă „Voest Alpine" a pus la punct o 
instalație pentru refolosirea materiilor pri
me secundare din industria maselor plas
tice. în instalație, reziduurile sînt curățate, 
concasate și transformate in praf, iar apoi 
sint introduse în extruder, unde sînt con
densate și plastificate, devenind granule, 
întregul ciclu de producție este automati
zat, instalația fiind condusă de un singur 
operator.

• LASER IN AGRICULTU
RĂ. Specialiștii centralei „Biefizika" din 
Alma-Ata au pus la punct o metodă ne
poluantă de tratare a semințelor împotriva 
diferitelor micoze. Pentru aceasta, in loc 
de a le prelucra cu ajutorul substanțelor 
chimice, agricultorii vor iradia semințele 
respective, cu aproximativ două săptămîni 
înainte de insămînțări, cu ajutorul fascicu
lelor laser. In acest scop, in diferite col
hozuri și sovhozuri au fost create centre

dotate cu aparatură laser. Folosirea razelor 
laser in agricultură în condiții experimen
tale a permis mărirea recoltelor de cereale 
cu 3—4 chintale la hectar, iar la sfecla de 
zahăr — cu 20—40 chintale.

• UN NOU TIP DE SPĂRGĂ
TOARE DE GHEATĂ. Constructorii 
finlandezi de nave au realizat un nou tip 
de spărgătoare de gheață destinate navi
gației in apele Oceanului înghețat de Nord. 
Pentru reducerea impactului cu gheața, 
spărgătoarele, care au un deplasament de 
20 000 tone, dispun de un sistem pneumatic ; 
corpul lor este realizat din oțel rezistent la 
temperaturi scăzute. Două motoare Diesel 
asigură o viteză în larg de pînă Ia 17 no
duri pe oră.

• TALENTUL LA MATEMATICA 
ARE O BAZĂ BIOLOGICĂ ? sp*- 
cialiștii Universității „Jones Hopkins", din 
S.U.A., au ajuns la concluzia că talentele 
matematice la copii au o bază biologică. 

Studiind o serie de copii-minune în dome
niul matematicii, ei au descoperit că în 
rindul acestora există de două ori mai 
mulți stîngaci, se întilnesc de șase ori mai 
mulți alergici și de cinci ori mai mulți 
miopi. Rezultatele coincid cu ipoteza po
trivit căreia stîngăcia și alergiile sînt o 
urmare a excedentului de hormon numit 
testosteron, excedent care s«-ar afla in 
directă legătură cu apariția talentelor ma
tematice.

® MAȘINA DE SCRIS CU MI
CROPROCESOR. 1 000 de cuvinte pe 
minut — aceasta este viteza ce poate fi ob
ținută cu noua mașină de scris produsă in 
Olanda — „Velotype", prevăzută cu un mi
croprocesor. Potrivit firmei constructoare, 
este vorba de un record mondial. Claviatura 
mașinii este împărțită in trei zone care gru
pează, pe lingă litere, cele mai utilizate 
silabe. Microprocesorul cu care este echi
pată permite mașinii și corectarea unor 
greșeli de literă.

I
® 1 KM IN 44 SECUNDE CU i 

BICICLETA. In R-F ■G. a fost realizată 
o bicicletă perfecționată, de mare viteză, i 
Ea cîntarește 29 kg și are o lungime de P 
peste 3 m. Corpul ei este realizat din j 
kevlar, un polimer de cinci ori mai re- i 
zistent decit oțelul, iar camerele roților i 
sînt umplute cu heliu. La probe, noua y 
bicicletă a reușit să dezvolte o viteză de ț 
un kilometru în 44 secunde.

® PROSPEȚIME ÎNDELUNGA- j 
TĂ. In Norvegia a fost pusă la punct o ’ 
metodă de păstrare a peștelui proaspăt timp J 
de două săptămîni fără a fi sărat sau con- » 
gelat. Este vorba .de păstrarea lui în con- | 
teinere sneciale din plastic la o tempera- ț 
tură de aproximativ 0 grade Celsius. In 1 
acest fel, peștele poate fi transportat la j 
locul de desfacere fără să se altereze.
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PRRCRAME DE MARE ÎNSEMNĂTATE PENTRU PROGRESUl

U PROMOVAREA CAUZEI PflCII $1INIEUGERII IN IM
Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al P.C.R. de 

a propune realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in funcția de secretar general al Partidului Comunist 
Român la Congresul al XIII-lea al partidului, pozi
țiile profund principiale, consecvente, privind solu
ționarea problemelor majore care confruntă omeni
rea, reafirmate de conducătorul partidului și statului 
nostru in cuvîntările sale, precum și cu prilejul în- 
tîlnirilor la nivel înalt își găsesc o amplă reflectaretilnirilor la nivel înalt își găsesc o

în paginile presei de peste hotare, în emisiunile de 
radio și televiziune din diferite țări. Sînt în mod de
osebit subliniate rolul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în elaborarea și înfăptuirea poli
ticii consecvente a României socialiste, consacrată 
păcii, dezarmării, înțelegerii și colaborării pașnice 
între popoare, activitatea sa prodigioasă în slujba 
marii cauze a făuririi unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

MOSCOVA

Propuneri ale guvernului sovietic
privind preîntimpinarea militarizării spațiului cosmic

MOSCOVA 30 (Agerpres). — Gu
vernul sovietic — anunță agenția 
T.A.S.S. — a dat publicității o de
clarație prin care propune guvernu
lui Statelor Unite să înceapă trata
tive bilaterale privind preîntîmpina- 
rea militarizării spațiului cosmic. în 
cadrul acestor tratative ar urma să 
fie soluționată și problema renun
țării reciproce, complete, la sistemele 
antisatelit.

în scopul creării condițiilor nece
sare pentru încheierea unui acord și 
pentru adoptarea, încă de pe acum, 
a unor măsuri practice in vederea 
preintimpinării cursei înarmărilor 
cosmice. Uniunea Sovietică propune 
instituirea, începînd cu data deschi
derii tratativelor, a unui moratoriu 
asupra experimentării și desfășură
rii armamentelor respective — se 
arată în declarație.

ROMA

- declarația secretarului general al P.C.I.

ZIUA NAȚIONALĂ A CANADEI

Excelenței Sale Doamnei JEANNE SAUVE
Guvernator general al Canadei 

Rideau Hali
OTTAWA

Cu prilejul Zilei naționale a Canadei, doresc să vă adresez calde felicitări 
șt cele mai bune urări pentru prosperitatea și progresul poporului canadian 
prieten, pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală.

Doresc să folosesc această plăcută ocazie pentru a exprima convingerea 
că bunele relații de cooperare stabilite între țările noastre se vor dezvolta 
și în viitor, in interesul popoarelor noastre, al păcii, colaborării și înțele
gerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă primului ministru al Ca
nadei. John Turner, cu prilejul ani
versării Zilei naționale a acestei țări, 
prin care îi adresează calde felicitări

Românie.

în telegramă 
timp. încre-'

și cele mai bune urări, 
se exprimă. în același 
derea in progresul continuu al rela
țiilor româno-canadiene. pe multiplei 
planuri. în interesul popoarelor:, 
noastre, al păcii și colaborării in
ternaționale.

Hotărirea 
Central cu 
tovarășului 
-funcția de 
Partidului Comunist Român a fost 
anunțată de către agenția TANIUG, 
care a relatat, de asemenea, 
despre Hotărîrea plenarei cu pri
vire la convocarea Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

„TRYBUNA LUDU", organ al 
C.C. al P.M.U.P., și „RZECZYPOS- 
POLITA", organ al guvernului po
lonez, au publicat corespondențe 
din București, în care informează 
despre adoptarea, în unanimitate, ’ 
de către Plenara C.C. al P.C.R. a 
propunerii Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. cu privire la realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția 
P.C.R. 
plenara 
privire 
al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, proiectul de Directive ale 
Congresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român cu privire 
la planul cincinal 
1986—1990, pre
cum și rapoartele 
cu privire la pro
iectul Planului 
național unic de 
dezvoltare econo
mică și socială a 
României pe anul 
1985 și proiectul 
Planului de dez
voltare a agricul
turii, industriei a- 
limentare, a gos
podăririi apelor și

' silviculturii in a- 
nul 1985.

Cotidianul „NEPSZABADSAG", 
organul central al C.C. al P.M.S.U.. 
sub titlul „A fost convocat Con
gresul P.C.R.", a informat despre 
hotărîrea Pletiarei Comitetului 
Central cu privire la realegerea to
varășului Nicolae . Ceaușescu in 
funcția de secretar ' general al 
partidului. S-a precizat că Plena
ra C.C. al P.C.R, a adoptat Ho
tărîrea cu privire la convocarea 
Congresului al XIII-lea al P.C.R., 
avînd pe ordinea de zi dezbaterea 
liniilor directoare ale dezvoltării 
economice și sociale a țării pină 
în anul 2000.

Ziarul „NEPSZAVA", 
central al sindicatelor 
'TELEVIZIUNEA ȘI RADIOUL au 
informat, de asemenea, despre des
fășurarea lucrărilor Plenarei Co
mitetului Central.

„Președintele Ceaușescu propus 
în unanimitate pentru a-și continua 
activitatea in fruntea Partidului Co
munist Român", sub acest titlu iși 
informează cititorii, in paginile 
consacrate principalelor evenimente 
din lume, ziarul spaniol „A.B.C.". 
„Conducătorul Partidului Comunist 
Român șl al statului român, Nicolae 
Ceaușescu, va continua să fie în 

• fruntea partidului. Comitetul Cen
tral al partidului a hotărit în una
nimitate să propună realegerea sa 
în funcția de secretar general. Ale
gerea urmează să aibă loc în no
iembrie, la Congresul partidului, 
ale cărui lucrări vor dura cinci 
zile. Propunerea urmează să fie 
discutată in prealabil la nivelul tu
turor organizațiilor partidului", s-a 
arătat în articol. Ziarul a prezentat 
analiza făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în discursul rostit in 
fața Plenarei C.C. al P.C.R., apre
cierea cu privire la faptul că în 
prezent se înregistrează condiții in
ternaționale grele, atit din punct 
de vedere economic, cit și politic, 
în ciuda acestora — a precizat zia
rul, evidențiind sublinierile secre
tarului general al partidului nos
tru — România urmează ca „în pe
rioada 1986—1990 să realizeze o 
creștere a producției industriale- 
marfă cu 33 la sută, o sporire a 
producției agricole cu 29 la sută, 
precum și o majorare a venitului 
național cu 44 la sută".

Ziarul madrilen de mare tiraj 
„EL PAIS" a informat despre adop
tarea Hotărîrii Plenarei Comitetu
lui Central cu privire la realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
partidului. „Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român — a arătat ziarul — a ho
tărit, in unanimitate, să se propună 
realegerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu la Congres în funcția de 
secretar general al partidului, func
ție pe care o îndeplinește din 1965".

Plenara Comitetului Central a 
hotărît, în unanimitate, să propună 
realegerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al XIII-lea 
în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român, a 
transmis agenția spaniolă „E.F.E.".

în propunerea Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. — a 
arătat agenția — este relevată con
tribuția fundamentală a președin
telui Nicolae Ceaușescu la edifica
rea societății socialiste în Româ
nia. Au fost evidențiate contribuția 
conducătorului partidului și statu
lui român la ridicarea prestigiului 
internațional al țării noastre și, în 
special, activitatea desfășurată 
pentru afirmarea principiilor inde
pendentei și suveranității, neames
tecului în treburile interne și dez
voltării de sine stătătoare a fiecărei 
națiuni.

„Ceaușescu : Continuitate", sub 
acest titlu, agenția „FRANCE

Plenarei Comitetului 
privire la realegerea 

Nicolae Ceaușescu în 
secretar general al

de secretar general al 
Publicațiile precizează că 

a adoptat hotărirea 
la convocarea Congresului

cu

PRESSE" a difuzat o telegramă din 
București în care se relevă că 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a ho
tărit, în unanimitate, să propună 
realegerea 
Ceaușescu 
in funcția 
nerai al 
Român.

Agenția a redat pasaje din cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara Comitetului Central, 
sublinierea conducătorultli partidu
lui și statului nostru privind nece
sitatea de a se acționa pentru în
tărirea relațiilor cu țările socialiste.

Agenția austriacă de presă A.P.A. 
a relatat despre hotărîrea în unani
mitate a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român de a 
propune realegerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu in funcția su
premă de secretar general al parti
dului, la Congresul al XIII-lea al 
P.C.R., programat să se desfășoare 
la București, în perioada 19—23 no
iembrie.

La plenară. Comitetul Central al

tovarășului Nicolae 
la Congresul al XIII-lea 
supremă de secretar ge- 

Partidului Comunist

C.C. al P.C.R. că îmbunătățirea, in 
continuare, a mecanismului colabo
rării în cadrul C.A.E.R. — pe baza 
măsurilor stabilite la consfătuire — 
va contribui la perfecționarea divi
ziunii internaționale socialiste a 
muncii și la creșterea eficienței 
acesteia.

Este necesar să acționăm pentru 
întărirea continuă a relațiilor cu 
țările socialiste — aceasta consti
tuind un factor permanent al poli
ticii internaționale a României, a 
arătat secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le României, Nicolae Ceaușescu 

ziarul „NEUES 
din R.D. Germa- 
rostită la Plena- 
tovarășul Nicolae 

a relevat că întărirea

ROMA 30 (Agerpres). — Linia po
litică a Partidului Comunist Italian 
rămine cea a alternativei democra
tice — a declarat Alessandro Natta, 
secretar general al P.C.I., intr-un in
terviu referitor la strategia de 
perspectivă a comuniștilor italieni, 
citat de agenția A.N.S.A. Esența 
acestei linii — a precizat el — „constă 
intr-un program de reînnoire a so
cietății italiene, în domeniul politicii 
externe, o angajare fermă in fa
voarea păcii, pentru destindere și 
dezarmare ; o politică economică de 
dezvoltare, bazată pe dreptate socia
lă ; o reformă pe plan moral și po
litic in țara noastră".

Referindu-se la raporturile cu 
Partidul Democrat-Creștin, secreta
rul general la P.C.I. a relevat că 
procesul de reînnoire democratică re
clamă „depășirea formulelor, meto
delor și orientărilor" de pină acum. 
Reforma pe plan politic, instituțional 
și moral presupune — între altele — 
revizuirea raporturilor dintre puterea 
executivă și parlament, „puțind con
stitui un element de identitate, de 
angajament comun", nu numai intre 
P.C.I. și P.D.C., ci intre toate for
țele democratice, din țară, a subli
niat Alessandro Nalta.

Amplu ecou internațional al lucrărilor
Plenarei C.C. al P.C.R., al Hotărîrii 

cu privire la realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția 

de secretar general al partidului

organul 
ungare,

P.C.R. a hotărît, în unanimitate, 
să propună delegaților la viitorul 
congres al. partidului realegerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român — s-a 
arătat in relatarea publicată de zia
rul austriac „DIE PRlîSSE".

Agenția „REUTER" a informat 
despre adoptarea de către Plenara 
C.C. a propunerii Comitetului Po
litic Executiv privind realegerea 
tovarășului .Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Partidul Comunist Român a 
hotărit ca viitorul său Congres na
țional să se desfășoare in perioada 
19—23 noiembrie, a subliniat agen
ția UNITED PRESS INTERNATIO
NAL intr-una din relatările sale. 
Comitetul Central al partidului a 
hotărit să propună realegerea la 
viitorul congres a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
conducător al partidului. O rezo
luție a Comitetului Central a făcut 
un elogiu al activității președinte
lui Nicolae Ceaușescu, care conduce 
România din anul 1965, s-a arătat 
in relatarea U.P.I.

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a sta
bilit ca al XIII-lea Congres al 
partidului să aibă loc în perioada 
19—23 noiembrie și s-a pronunțat 
în unanimitate pentru realegerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
partidului, s-a subliniat în relatarea 
difuzată de agenția ASSOCIATED 
PRESS. Hotărîrea dată publicității 
după plenară se pronunță pentru 
realegerea lui Nicolae Ceaușescu de 
către cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului . în funcția de secretar 
genera], a arătat agenția, scoțînd in 
evidentă convingerea Plenarei Co
mitetului Central că această hotă- 
rire corespunde dorinței tuturor 
comuniștilor. întregului partid și 
popor. Congresul, care are loc la 
fiecare cinci ani, urmează să adop
te planul economic pe 1986—1990 și 
să examineze jaloanele dezvoltării 
economice a României pină în anul 
2000, a relevat Associated Press.

Ziarele sovietice „PRAVDA", 
„I Z V E S T I A", „SOVETSKAIA 
ROSSIA" și „SELSKAIA JIZN" au 
informat despre lucrările plenarei 
C.C. al P.C.R. arătînd că aceasta a 
dezbătut și adoptat Proiectul de 
Directive ale Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român 
cu privire la planul cincinal al Re
publicii Socialiste România pe pe
rioada 1986—1990.

Se relevă că obiectivul principal 
al noului plan cincinal din România 
va consta în realizarea în linii mari 
a sarcinilor de bază ale făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Planul va asigura dez
voltarea accelerată a forțelor de 
producție pe baza celor mai noi 
realizări tehnico-științ.ifice, a folo
sirii cit mai depline a resurselor 
materiale și umane.

Tot ziarele „PRAVDA". „IZVES
TIA", „SELSKAIA JIZN", pre
cum și „SOVETSKAIA ROSSIA" 
și-au informat cititorii despre șe
dința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. care a aprobat 
documentele adoptate de Consfă
tuirea economică la nivel înalt a 
țărilor membre ale C.A.E.R., evi
dențiind acele pasaje din Comuni
catul privind ședința Comitetului 
Politic Executiv, în care se vor
bește despre perspectivele dezvol
tării cooperării între țările membre 
ale C.A.E.R. și despre importanța 
documentelor adoptate de consfă
tuire pentru soluționarea prin for
te unite a unor probleme de mare 
importantă pentru țările partici
pante. S-a subliniat convingerea 
Comitetului Politic Executiv al

României, Nicolae 
evidențiază 

DEUTSCHLAND" 
nă. în cuvîntarea 
ra C.C. al P.C.R., 
Ceaușescu 
unității și solidarității țărilor socia
liste constituie un factor de impor
tanță deosebită al afirmării forței 
socialismului, al luptei pentru pace 
în lume, remarca în continuare co
tidianul. în acest cadru, președinte
le Nicolae Ceaușescu — precizează 
„Neues Deutschland" — a mențio

nat vizita dele
gației de partid și 
de stat a Româ
niei in Uniunea 
Sovietică. con
vorbirile avute cu 
tovarășul Kon
stantin Cernenko, 
cu delegația de 
partid și de stat 
a Uniunii Sovie
tice. Vorbitorul a 
arătat că P.C.R. 
acționează pentru 
întărirea relații- 
lor cu partide
le comuniste și 

. . cu alte partide so
cialiste, social-democrate și demo
cratice, cu mișcări de eliberare na
țională, cu toate forțele progresiste 
și antiimperialiste — aceasta repre- 
zentind un factor important în 
lupta pentru progres, pentru de
mocrație și pace. P.C.R. va întări 
colaborarea și solidaritatea cu ma
rile mișcări pentru pace din Europa 
și de pe alte continente, avînd con
vingerea fermă că stă în puterea 
popoarelor ca, acționînd tot mai 
ferm și mai unite, să oprească 
cursul periculos al evenimentelor 
spre o catastrofă nucleară, să 
asigure reluarea destinderii, a po
liticii de soluționare prin tratative 
a tuturor problemelor dintre state, 
relevă cotidianul.

în corespondențele consacrate lu
crărilor Plenarei C.C. al P.C.R., 
apărute în ziarele bulgare „RABOT- 
N1CESKO DELO", „TRUD", „ZE- 
MEDELSKO ZNAME" și „NAROD- 
NA ARMIA" s-a subliniat faptul 
că participanții la Plenara C.C. al 
P.C.R. au dezbătut și aprobat pro
iectul de Directive ale Congresului 
al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român cu privire la Planul 
cincinal 1986—1990 și raportul cu 
privire la proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare econo
mică și socială a României pe 
anul 1985.

în timpul dezbaterilor s-a rele
vat că obiectivul fundamental al 
viitorului plan cincinal îl constituie 
asigurarea condițiilor pentru reali
zarea, în linii mari, a sarcinilor de 
bază ale făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România 
— subliniază „Rabotnicesko Delo" 
arătînd : „în acest scop se pre
vede continuarea dezvoltării acce
lerate a forțelor de producție pe 
baza celor mai noi realizări ale 
progresului tehnico-științific și a 
utilizării cit mai depline a tuturor 
resurselor materiale și umane".

De asemenea. TELEVIZIUNEA 
BULGARA a prezentat aspecte pri
vind desfășurarea lucrărilor Plena
rei C.C. al P.C.R., informînd des
pre cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită cu acest prilej.

Ziarele cehoslovace „RUDE PRA- 
VO“, „MLADA FRONTA", „PRA- 
CE“, „PRAVDA", care apare la 
Bratislava, și alte cotidiane au in
format despre lucrările Plenarei 
C.C. al P.C.R.

Sub titlul „Ceaușescu propus 
pentru realegerea in funcția de 
secretar general" ziarul „RIZO- 
SPASTIS", din Grecia, a subliniat 
că Plenara C.C. al P.C.R. a apro
bat ordinea de zi a lucrărilor Con
gresului al XIII-lea si a hotărît să 
se propună realegerea 
lui Nicolae Ceaușescu 
de secretar general al 
Comunist Român. S-a
Congresul al XIII-lea va avea loc 
în perioada 19—23 noiembrie și va 
dezbate, între altele, proiectul de 
Directive ale Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român 
cu privire 
1986—1990.

Cotidianul 
titlul „în 
avea loc 
lui

muncitorești.

președinte- 
în funcția 

Partidului 
precizat că

\

la Planul cincinal

„AVGHI", sub 
noiembrie va 

Partidu- 
Comunist Român" a in

format despre Hotărîrea Plenarei 
C.C. cu privire la realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al Par
tidului Comunist Român. Ziarul a 
precizat că între problemele im
portante ce vor fi dezbătute la 
congres se află și proiectul de 
Directive ale Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român 
cu privire la Planul cincinal 1986— 
1990.

grec 
luna
Congresul 

Român"

(Agerpres)^

ORIENTUL MIJLOCIU
© Scrisoare a guvernului libanez adresată secretarului 
general al O.N.U. în legătură cu noile acte de agresiune 

ale Israelului ® Evoluția situației de la Beirut
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres) 

— Guvernul Libanului a adresat 
secretarului general al O.N.U. o scri
soare prin care atrage atenția asu
pra unor noi acte de agresiune ale 
Israelului asupra teritoriului liba
nez. soldate cu morti. răniți și im
portante pagube materiale. în scri
soare se arată că. în urma a două 
atacuri comise de aviația israeliană 
la 27 iunie împotriva insulei Aranib, 
situată la sase km de orașul nord- 
libanez Tripoli, au fost ucise 15 per
soane din tabăra de refugiat! de Ia 
Kashfi. iar alte 30 au fost rănite. în 
noaptea zilei respective, avioanele 
israeliene au efectuat un nou raid 
asupra insulei, care a împiedicat 
autoritățile libaneze să organizeze 
operațiunile de ajutorare a victime
lor bombardamentelor precedente — 
scrie agenția Kuna.

în document se menționează, de 
asemenea, că acțiunile de hărțuire 
întreprinse de forțele navale israe
liene în zona porturilor Saida și Tyr

din sudul Libanului împiedică trafi
cul maritim comercial și activitățile 
pescarilor libanezi.

BEIRUT 30 (Agerpres). — O at
mosferă de calm s-a înregistrat, sim
bătă, la Beirut, după ciocnirile ce 
au avut loc in timpul nopții, infor
mează agenția egipteană de știri 
M.E.N.

în aceeași zi, milițiile Partidului 
Socialist Progresist din Liban, con
dus de Walid Joumblatt, au început 
să-și retragă armamentul greu am
plasat in diferite puncte ale zonelor 
de conflict din Beirut și împreju
rimile orașului, urmind ca acesta să 
fie amplasat in afara capitalei, au 
anunțat agențiile de presă, citind un 
purtător de cuvint al P.S.P. Această 
retragere, menționează agențiile, re
prezintă o primă etapă a acțiunilor 
concrete prevăzute de planul privind 
restabilirea securității la Beirut — 
adoptat săptâmîna trecută de guver
nul libanez de uniune națională.

Canada. frumoasa 
țară care are ca em
blemă frunza de arțar, 
sărbătorește la 1 iulie 
117 ani de la înființa
rea Confederației Ca
nadiene. Stat de di
mensiunile unui con
tinent (cu o supra
față de aproape 10 mi
lioane kmp), dar cu o 
populație de numai cd 
puțin peste 25 
oane locuitori, 
dat de apele 
nelor Atlantic, 
fie și Arctic, 
nada dispune de mari 
resurse ale solului și 
subsolului. De-a lun
gul vremurilor, oameni 
veniți din toate colțu
rile lumii, muncind cu 
hărnicie și pricepere, 
înfruntind adesea vi
tregiile naturii, au reu
șit să creeze o struc
tură economică di
versificată. Canada 
se numără astăzi prin-

cu nivel 
dezvoltare, 

întinselor

AMERICA CENTRALA

Rezoluție a Congresului S. U. A. în sprijinul
inițiativei Grupului

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Senatul Statelor Unite a aprobat o 
rezoluție — ratificată anterior și de 
Camera Reprezentanților — prin care 
se exprimă sprijinul față de iniția
tivele Grupului de la Contadora des
tinate reglementării pe cale pașnică 
a conflictelor 
— informează 
International.

de la Contadora

din America Centrală 
agenția United Press

i (Agerpres). — Premiul 
de Asturias" pentru

MADRID 30 
„Principele < 
cooperare iberico-americană pe anul 
1984 a fost decernat „Grupului de la 
Contadora", pentru activitatea desfă
șurată în direcția instaurării păcii in 
America Centrală, informează agen
țiile Prensa Latina și E.F.E. Juriul

NAȚIUNILE UNITE

Necesitatea acordării 
independenței poporului 

din Samoa de est
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 

— Comitetul pentru decolonizare al 
O.N.U. a cerut Statelor LTnite să 
acorde neîntîrziat independenta po
porului din Samoa de est.

într-un document dat publicității 
la Națiunile Unite, se atrage atenția 
asupra gravelor urmări social-econo- 
mice ale dominației coloniale a 
S.U.A. asupra acestor insule din 
Oceanul Pacific.

Comitetul relevă situația catastro
fală pe plan social a localnicilor, în 
special in domeniul ocrotirii sănătă
ții, exemplificînd cu faptul că la 
32 000 de locuitori nu există decît 11 
medici. Totodată, se menționează că 
12 la sută din populația activă a te
ritoriului este șomeră.

Sporirea profiturilor 
societăților transnaționale 
— relevată de un raport 

statistic
PARIS 30 (Agerpres). — 

Societățile transnaționale con
trolează aproximativ 40 la sută 
din producția industrială și 50 
Ia sută din comerțul exterior ale 
țărilor lumii a treia. Anual, se 
arată intr-un raport statistic, a- 
ceste companii investesc circa 8 
miliarde dolari în statele res
pective, realizînd un profit de 
25 miliarde dolari.

Pe de altă parte, documentul 
relevă că țările lumii a treia 
sînt obligate să cheltuiască 
anual 30 miliarde dolari pentru 
a achiziționa mașini și tehno
logie furnizate de societățile 
transnaționale, în contextul ac
tualelor raporturi economice 
inechitabile, 
dus la agravarea 
statelor în curs de dezvoltare.

raporturi
Această situație a

dificultăților

mili- 
scăl- 
ocea- 
Paci-

Ca-

tre țările 
înalt de 
Rodnicia 
cîmpii și prerii, vas
tele suprafețe împă
durite. existenta unor 
impresionante rezerve 
de nichel, petrol, gaze 
naturale, fier, cărbune, 
a unui remarcabil po
tențial hidroenergetic 
au contribuit la crearea 
unei agriculturi avan
sate, la apariția u- 
nor ramuri industriale 
moderne, de la indus
tria de prelucrare a 
lemnului și extractivă 
la cea electronică, chi
mică sau energetica 
nucleară.

între România și Ca
nada s-au stabilit re
lații de prietenie și co
laborare, care. înteme
iate pe stimă și res
pect reciproc, se dez
voltă continuu. în spi
ritul principiilor co-

existentei pașnice. A- 
cest curs rodnic - își 
află expresia concretă 
în evoluția ascendentă 
a schimburilor comer
ciale, a cooperării in
dustriale. științifice și 
tehnologice, ca și in 
conlucrarea pe planul 
vieții internaționale în 
vederea promovării 
păcii, Înțelegerii și 
securității in întreaga 
lume. O contribuție de 
prim ordin la dezvol
tarea raporturilor ro
mâno-canadiene au a- 
vut-o intilnirile și 
contactele la cel mai 
înalt nivel, cu prilejul 
cărora, de ambele 
părți, a fost exprima
tă convingerea că re
lațiile intre România 
și Canada se vor am
plifica pe mai depar
te. în interesul ambe
lor popoare, al păcii 
și progresului.

CIUDAD DE MEXICO

Congresul iși exprimă speranța că 
guvernul S.U.A. va accepta și va 
sprijini aplicarea în practică a prin
cipiilor convenite de Grupul de la 
Contadora in vederea reglementării 
negociate a problemelor zonei, care 
au la bază neamestecul in treburile 
interne, reconcilierea națională și de
mocrația, se arată in documentul a- 
probat de forul legislativ suprem a- 
merican.

★
— alcătuit din personalități marcan
te spaniole și latino-americane — a 
dat o inaltă apreciere eforturilor de
puse de statele membre ale grupului
— Columbia, Mexic, Panama și Ve
nezuela — concretizate in elaborarea 
unui proiect de tratat privind moda
litățile de soluționare pe cale pașnică 
a stărilor conflictuale din America 
Centrală, prezentat recent statelor 
din regiune și secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar.

„Majorarea ratei 
veniturile tarilor în R
CIUDAD DE MEXICO 30 (Ager

pres). — Majorarea ratei dobînzilor 
absoarbe veniturile țărilor în curs de 

■ dezvoltare și provoacă un flux al ca
pitalurilor către S.U.A., unde devi
zele sint destinate finanțării defici
tului bugetar al acestei țări — se 
arată într-un articol publicat recent 
ds revista „International Third 
World Quarterly", scrie agenția No-

★
CARACAS 30 (Agerpres). — Junta 

Acordului de la Cartagena — orga
nul tehnic al Pactului Andin — a 
propus organizarea unui seminar 
regional al țărilor membre — Bo
livia, Columbia, Ecuador, Peru și 
Venezuela — consacrat examinării 
problemei datoriei externe și a im
plicațiilor grave pe care le are asu
pra economiilor naționale ale aces
tora noua majorare a dobînzilor a-

AMERICA LATINĂ

dobînzilor absoarbe 
curs de dezvoltare"

de ca- 
Si Ar
de do 
cincea

timex. Numai în 1981, fluxul 
pital dinspre Brazilia. Mexic 
gentina a fost de 71 miliarde 
lari, sumă echivalentă cu a 
parte din totalul datoriei externe a
statelor Americii Latine — mențio
nează articolul. Această situație di
minuează posibilitățile de realizare a 
programelor de dezvoltare economică 
și socială a statelor din regiune.

★
mericane — informează agenția 
Prensa Latina.

într-o declarație făcută In acesț 
sens la Caracas, Edgar Camacho, coi 
ordonatorul juntei, a relevat că spo
rirea la 13 la sută a ratei dobinziî 
preferențiale anunțată de băncils 
nord-americane obligă statele andi
ne să plătească, anual, în plus,, do- 
bînzi in valoare de șase miliarde de 
dolari.

Repercusiunile negative ale datoriei externi 
asupra proceselor democratice din regiune

MADRID 30 (Agerpres). — într-o 
corespondență din Madrid, agenția 
Inter Press Service relatează că trei 
lideri politici latino-americani care 
au vizitat, recent. Spania, au evi
dențiat, in declarații făcute presei, 
repercusiunile negative pe care le 
are datoria externă a țărilor latino- 
americane asupra proceselor de 
transformări democratice inițiate in 
regiune.

Președintele Partidului Democrat 
Creștin din Chile. Gabriel Valdes, a 
declarat că, în situația în care s-a 
ajuns, „nu este vorba doar de fap
tul că povara datoriilor externe și 
criza economică s-au transformat in 
noi obstacole pe calea democratizării

vieții politice latino-americane, c' 
amenință însăși existența unor state1

Vicepreședintele Boliviei, Jaime 
Paz Zamora, a menționat că „dato
ria externă a devenit o boală pen
tru economiile latino-americane care 
se extinde, ia forma unui proces ie
șit de sub control și produce 
colapsul economic".

Secretarul general 
Populare Revoluționare 
din Peru. Alan 
condițiile impuse 
darea de credite 
„in cazul in care 
ta, procesele de transformări demo
cratice din America Latină vor fi 
amenințate".

al Alianței 
Americane 

Garcia, a criticat 
de F.M.I. la acor- 
și a menționat că 
acestea vor persis-

Agențiile de presa
e scurt

CONVORBIRI. Agenția 
Informează că la 
(R.D.G.) au avut loc 
oficiale între Erich 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, și Olof Palme, 
primul ministru al Suediei. S-a 
exprimat profunda îngrijorare in 
legătură cu agravarea situației in
ternaționale, interlocutorii fiind de 
acord că este posibil și absolut ne
cesar să se realizeze o cotitură în 
direcția destinderii in relațiile in
ternaționale. Oprirea pericolului 
unui infern nuclear — au arătat ei 
— constituie sarcina cea mai strin
gentă a actualității. Ei s-au pro
nunțat pentru măsuri cuprinză
toare de încetare a cursei înarmări
lor, pe baza principiilor egalității și 
securității egale.

A.D.N.
Stralsund 

convorbiri 
Honecker,

perioada mai 1983—mai 1984 pre
țurile au crescut, in medie, cu 7,5 
la sută^ Cele mai mari rate de 
creștere au fost înregistrate în 
Grecia (16,8 la sută), Italia (11.4 
la sută). Irlanda (9,7 la sută) și 
Franța (7,7 la sută).

NOUL PRIM-MINISTRU CANA
DIAN, John Turner, și membrii 
cabinetului său au depus simbătă 
jurămintul in fața guvernatorului 
general al Canadei, Jeanne Sauve. 
Mai multi membri ai fostului ca
binet condus de Pierre Elliott Tru
deau — care și-a prezentat în ace
eași zi demisia în mod oficial — își 
păstrează portofoliile și în noul 
guvern. Noul premier canadian a 
fost ales recent lider al Partidului 
liberal, de guvernămînt, după re
tragerea lui Pierre Elliott Trudeau 
din această funcție.

telor oficiale, numai în ultimii'doi 
ani totalul tinerilor juriști șomeri a 
crescut'de patru ori, iar cel al me
dicilor — de trei ori. In aceeași 
perioadă, numărul specialiștilor in 
domeniul economiei și științelor so
ciale care, absolvind universitățile, 
nu au găsit un loc de muncă, s-a 
dublat.

REPREZENTANȚI AI REGIMU
LUI MILITAR DIN URUGUAY ȘI 
CEI AI PARTIDELOR POLITICE 
AU REVENIT LA MASA TRATA
TIVELOR în încercarea de a ajun
ge la un acord cu privire la ale
gerile generale, prevăzute pentru 
25 noiembrie — informează agen
ția Taniug. La negocieri participă 
partidele Colorado, Uniunea Civi
că și, pentru prima dată. Frente

I

I

I
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Amplio — alianță a comuniștilor, 
socialiștilor, creștin-democraților, I 
altor grupări de stingă. Partidul 
Național (Blanco) a refuzat să ia I 
parte la acest dialog atit timp cit I 
liderul său, Wilson Ferreira Al- 
dunate, nu va fi eliberat din in- I 
chisoare.

LA BELGRAD, în perioada 
24—29 iunie, au avut loc convor
biri intre delegațiile parlamentului 
și guvernului iugoslav și guvernu
lui albanez pentru elaborarea pri
mului program de cooperare în do
meniile științei, educației și cultu
rii. Delegațiile au avut un cuprin
zător și util schimb de opinii și 
au convenit să reia convorbi
rile în curînd — informează agen
ția Taniug, adăugind că cele două 
părți au apreciat că negocierile 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de lucru.

CREȘTEREA PREȚURILOR IN 
TARILE MEMBRE ALE C.E.E. 

I Indicele prețurilor a crescut cu 
0,5 la sută în luna mai in țările 

I membre ale C.E.E., menționează 
un raport al Biroului de statistică 
al Pieței comune, dat publicității 
la Luxemburg. Potrivit documen- 

| tului, citat de agenția Reuter, in

POLITICA ECONOMICA A GU
VERNULUI SOCIALIST SPANIOL 
înregistrează succese în lupta îm
potriva inflației și in eforturile de 
ameliorare a balanței comerciale și 
de plăti, deși progresele sînt mi
nime în ce privește reducerea de
ficitului cheltuielilor publice și 
combaterea șomajului — relatează 
agenția A.N.S.A. în primele cinci 
luni ale anului, costul vieții în 
Spania a crescut cu 3,8 la sută, 
respectiv, cu 11.3 la sută față de 
luna mal a anului trecut. Defi
citul bugetar, acumulat de la în
ceputul anului, se ridică. în pre
zent, 
levă

NIVELUL RIDICAT AL ȘOMA
JULUI, care afectează 12 la sută 
din forța de muncă, este conside
rat de marea majoritate a belgie
nilor drept principala problemă a 
țării — arată rezultatele unui son
daj de opinie realizat de coti
dianul „La Libre Belgique". între . 
celelalte probleme care preocupă 
cel mai mult populația belgiană 
figurează inflația și creșterea ma
sivă a impozitelor.

la 381 milioane dolari — re- 
agenț.ia citată.
AUSTRIA CRESTE NUMA- 
ABSOLVENȚILOR UNIVER-

ÎN
RUL _________ ______ _____
SITARI CARE NU REUȘESC SA 
GASEASCA UN LOC DE MUNCA 
adecvat calificării lor. Potrivit da-

IN CAPITALA BRITANICA CRI
MINALITATEA CONTINUA SA 
CREASCĂ, potrivit raportului co
misarului politiei Marii Londre. In 
primele trei luni ale acestui an, nu
mărul delictelor grave — jafuri cu 
mina înarmată, furturi prin efracție 
și altele — a sporit cu 15 la sută fată 
de perioada corespunzătoare a anu
lui precedent.
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