tov«aȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
primit scrisorile de acreditare a ambasadorului
Republicii Guineea-Bissau
«tele Republicii Socialiste
, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
p it, luni, pe Alexandre Car

valho, care și-a prezentat scrisorile
de acreditare, în calitate de amba
sador extraordinar și plenipotențiar

al Republicii Guineea-Bissau în țara
noastră. (Continuare în pagina a
IH-a).
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RECOL AREA, TRANSPORTUL
$/ DEPQITAREA CEREALELOR!

rei
iden
labora
. Nf

DRC

Ne aflăm în luna iulie, 1 de
vîrf la recoltarea cerealelor oase
întrucit este de .strins recolte pe
o suprafață de aproximativ (^mi
lioane de hectare. Tot acumjnsâmințează culturile duble și tinuă
lucrările de întreținere la Intele
prășitoare. Iată de ce, in acA pe
rioadă foarte aglomerată tfu agricultori, organizarea terncă a
muncii și rezolvarea operații pro
blemelor zilnice care se ivefebuie
să constituie principala Jupare
a organelor și organizar de
partid, consiliilor -populare orga
nelor agricole, a cadrelor Condu
cere și specialiștilor din-Rățile
agricole.
Din datele furnizate deMsterul
Agriculturii și Industriei pientare, precum și din ini’ormaț trans
mise de corespondenții rți jude
țeni rezultă că. peste tot io unde
cerealele păioase au dat jopt, lu
crările de recoltare avarță repe
de. întrucit ne aflăm pceputul
lunii iulie să aruncăm o h’e asu
pra rezultatelor de pincl,m, să
contamnăm citeva din^’cluziile
'îiesprins* din activitate,sfășurată, in pririiinal la revolt orzului,
și să vedem ctre sint plățile zi
lelor care urmează. ’fi'n. seara
zilei de 30 iunie, orzului strins
de pe 323 715 hectare.’reze.ntmd
56 la sută din supraf; cultivata.
Unitățile agricole din județe —
Olt, Argeș, Mehedinți,'um și cele
din sectorul agricol [ — au în
cheiat această lucrări1" ln altele
este secerat orzul de Ițimele su
prafețe. De menționa
ACES
TE ZILE, ARIA reMRH OR
ZULUI s-a extins**’ unele
JUDEȚE DIN TRAMăNIA. De
asemenea, in unele'Me din su
dul țării se lucreaiÂ^ns la re“
coltarea griului, lte efectuată
pină la începutul a-1 săptămini •
pe aproape 100 000
In jude
țul Olt a fost strins^olta de Srîu
în proporție de 38 ută, în jude
țul Dolj — 25 la si‘ar în județul
Teleormnvolurecol
rea cel'oarte
ncepind
cu viunderea
î acum,
păioase
e intirrecoltă
nici un
.onală a
utili zai combicel mai
•i orz să
fie depoitoare să
la recol.atea mec organiCOMBIZI, ORĂ
<T SPOploile din
,iie au inipaniei de

recoltare a cerealelor păioase. Dar
și in aceste condiții, prin identifica
rea operativă a lanurilor zvintate și
organizarea unor acțiuni de întraju
torare cu combine intre ferme și uni
tăți agricole, lucrările s-au putut
desfășura in condiții bune. N-ar fi
exclus ca și în luna iulie timpul să
se mențină instabil. In asemenea
condiții se impune ca experiența acumulată la recoltarea,
-J ”
transportul și depozitarea orzului să
fie extinsă.. ,..
...
și aplicată la griu,
principala cultură cerealieră care
va trebui strinsă, in fiecare județ, în funcție
deUI zona
______ JUVIUCA
t.dtu în
SC care se
află, in maximum zece zile. De cea
mai mare insemîiătate in această
privință este organizarea temeinică
a muncii mecanizatorilor și combinerilor, înlăturarea operativă a de
fecțiunilor care apar la utilaje prin
asigurarea pieselor de schimb și in
tervenția neîntirziată a mecanicilor
de pe atelierele mobile. Tot atit de
importantă este și ORGANIZAREA
ACȚIUNILOR DE ÎNTRAJUTORA
RE in sensul trimiterii combinelor
din fermele și unitățile agricole care
au terminat recoltarea in cele în
care
există un volum
mai mare de
î,jlucrări de_______
executat.•
Condițiile climatice din acest
■au-determinat ea in unele zone
realeîe păioase să aibă o talie 1
redusă, iar in altele, ultimele ;
au cauzat căderea lanurilor. în i

menea condiții se impune ca, ală
turi de combine. LA RECOLTAREA
CEREALELOR PĂIOASE SĂ FIE
ORGANIZATE ECHIPE DE SECERĂTORI si COSAȘI. Este necesar
că activitatea acestora să fie astfel
organizată pentru a se lucra repede!
și bine, iar din recoltă sâ nu ș' ;
piardă nici un spic, nici un bob.
Din aceste zile, o dată cu in ce- j
rea recoltării griului, se va intnfica și transportul produselorjicii,
tr-o temeinică organizare a a relivrarea cerealelor la bazelfu secepție să fie corelată strjblosirea
cerișul. Aceasta prcsupuțransport,
intensă a mijloacelor d putință a
reducerea cit mai mulfe bazele de
timpului de descărcar COACEREA
recepție. De asemeițoR LANURI
NEUNIFORMA A CONDIȚIONAI’ACE NECESAILj OBȚINUTE
REA
PRODUCfeE pe PLATPRIN SOLARUL AMENAJATE.
FORMELE SP/gazii s§ ajungă nuîn silozuri și,scate spre a se asimai produsgr păstrare și evita
gura bunt^g
orice Pieyve(jere că cerealele păAvind/at in copt pe mari supramase a'-mpUne ca printr-o temei•te’ fganizare a muncii mecanizaPICV prin folosirea intensă a comt°n/..’. si ă mijloacelor de transport
se asigure ritmuri superioare la
tarea și depozitarea cerealelor.

Recoltarea orzului pe terenurile cooperativei agricole de producție Cireșu,
județul Brăila
Foto : Corneliu Ifrim

IN PAGINA A ll-A :

Relatări ale corespondenților „Scînteii"
despre mersul lucrărilor
în județele Buzău și Brăila

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

de la Oltenița :

anea de la Rimnicu Sărat;
ceti și preocupările noastre"

veiît

osat-o redacției noastre, telefonic,
Cojoacă, prim-secretar al Comiteprimarul localității.
am fost prezenți atit inainte. cit și
----:—« -o amplă
•« acțiune
■■
' ■ colecorganizat
de
n gospodăriile populației.

mie
tul
în
t;

o
fo

,Cl

tor Cojoacă, am făcut un „tur de
orizont" pe la toate punctele dina
inte stabilite pe circumscripțiile

în ca/oieetări tehnologice
cetări ,dlă S> ceramică fină
pentr*reȘî' a fost elaborată,
din tehnologie proprie, indu^jstalație de mare capa- •
tiv, prima șarjă de sticlă
«că. Acest fapt marchează o
emieră tehnică deosebită pe
lan național, țara noastră inscriindu-se acum printre pu
ținii producători industriali de
sticlă optică din lume. Trebuie
remarcat că întreaga instalație
de producere a sticlei optice
realizată numai cu utilaje ro
mânești este complet automa
tizată, fiind dotată și cu un
calculator de proces care asi
gură conducerea întregului flux
tehnologic. Analizele au dove
dit că sticla optică de fabrica
ție românească se înscrie, prin
performanțele tehnice pe care
le are, in normele și standar
dele internaționale. (Dan Con
stantin).

^1965/ DOUA DECENII DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI ^1985,4

ANI DE MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE
sa

populație, iar pentru a ajuta fabrica de conserve din localitate, o
altă acțiune a avut drept
__ _______
obiectiv colectarea de sticle și borcane.
în ceea ce privește modul de
organizare a acțiunii din 30 iunie,
Comitetul executiv al Consiliului
popular al orașului Oltenița, stu
diind cu atenție relatările ziarului
nostru din 15 și 25 iunie, despre
programul de măsuri și, respectiv,
despre modul de organizare și
desfășurare a zilei record din
23 iunie de la Rimnicu
___ _____
Sărat —
unde se desfășoară o amplă acțiu
ne de colectare a materialelor re
folosibile, la inițiativa „Scînteii" și
a Consiliului popular al județului
Buzău — a elaborat și adoptat, la
rîndu-i, un plan asemănător, minu
țios și concret.
Dis-de-dimineață, împreună cu
primarul Olteniței, tovarășul Vic-

S3

Fii ai aceleiași patrii - liberi și
...în dimineața miezu
lui de vară, iată, ne aflăm
trei oameni care străbatem
străzile frumosului oraș
Tirgu Secuiesc : metodicul,
cumpănitul primar Becsek
Anton, tînăra și energica
secretară a comitetului
orășenesc de partid. Flo
rentina Moldovan, și repor
terul care-și umple carne
tul cu date, cu fapte, cu
nume de oameni, cu intîmplări. Străzile smt îngrijite,
curate. Clădirile vechi, res
taurate, bine întreținute se
armonizează cu blocurile
noi trainice, luminoase,
desfășurate in număr din
ce in ce mai mare in toate
zonele orașului.
— Pină in 1965 la Tirgu
Secuiesc încă nu se înălța
se nici unul din aceste
blocuri noi, ne spune pri
marul. în prezent numărul
locuințelor noi totalizează
4 800 apartamente. De fapt
tot ce s-a întemeiat nou,
trainic și frumos la Tirgu
Secuiesc își are începutul
într-o zi din iunie 1967
cind, in cadrul unei vizite
de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. s-a dus
temelia întregii dezvoltări
economice și sociale a
orașului. Atunci s-a hotărit
înființarea aici, la noi, a
primei) platforme indus
triale din județ, în cadrul
căreia ființează astăzi în
treprinderi
constructoare
de mașini, electrotehnice,
ale industriei de confecții,

electorale ale orașului, unde își
dăduseră întîlnire echipele special
constituite, căruțele și tractoarele
cu cite două și trei remorci fiecare.
Nu lipsea nici un om din cei no
minalizați, erau prezente toate că
ruțele existente in oraș.
Și acțiunea a început. în fața
porților, în locuri anume amena
jate în preajma blocurilor, cetățenii
și-au scos tot ce le prisosește in
gospodărie, sortindu-le pe categorii
de materiale refolosibile: fier vechi,
textile, hirtie și. altele. Pe strada
Dunărea, in dreptul caselor cu nu
mărul 69 și 71, o mare cantitate de
fier vechi, textile, cioburi de
sticlă. Le-au scos din propriile
gospodării frații Nicolae și Dumi
tru Ionescu, primul muncitor la
Șantierul naval, al doilea la Fa
brica de nutrețuri combinate,
amindoi stimați la locurile de
muncă, in cartier. Ne spune Nico
lae Ionescu :
— Modul în care a început să
se facă și aici colectarea materia
lelor refolosibile este deosebit de
avantajos. Și pentru noi, care nu
mai sintem nevoiți să batem dru-

realizări pe măsura
1
ii
■a
de
10poiplă
?a a
ii an
s-a
arii și
«folosiichi, de
textile,
colectate
n
gospofost mai
ț semestru
n această
amilară s-a
ideri și incomerciale și
vicii pentru

Municipiul Zalău, ca de altfel toate localitățile patriei, a cunoscut în ultimii douăzeci de ani o puternică dezvoltare
urbanistică. In fotografie : noul centru civic
Foto : Ionel David

gospodăriile populației

prelucrării lemnului și ali
mentare, cu o producție de
2,5 miliarde lei in 19115.
— Unele din produsele
noastre de azi reprezintă
unicate in economia națio
nală. iar altele sint cu
noscute — prin calitatea
lor — în zeci de țări ale
lumii. adaugă secretara
comitetului orășenesc de

dului nostru că temelia so
luționării juste a problemei
naționale o constituie asi
gurarea egalității pe plan
economic, în aceeași pe
rioadă numărul locurilor de
muncă a sporit cu cite
50 000 la Bistrița-Năsăud și
Sălaj, cu 60 000 la Satu
Mare, cu 70 000 la Harghita.
Cite existențe umane

moderne, de înaltă tehni
citate.

...Sint patru oameni pe
care-i afli adesea împreu
nă in Puieștii Vasluiului. îi
adună la un loc treburile'
care nu sint nici puține,
nici ușoare. Pe aici, prin
inima podișului moldove
nesc, păminturile nu sint

O STRĂLUCITĂ REALITATE

A „EPOCII CEAUȘESCU"
partid, Florentina Moldo
van.
— înainte vreme, locui
torii noștri plecau in alte,
orașe în căutare de lucru,
completează primarul Becsek Anton. Acum putem
noi primi oameni care să
lucreze aici. Puternica dez
voltare economică a creat
posibilități egale tuturor.
De muncă, de învățătură,
de viață. Muncim laolaltă
în spiritul omeniei și al
frăției.
în anii „Epocii Ceaușescu"
au fost create în Covasna
43 000 noi locuri de muncă.
Exemplul nu, e singular in
tre județele țării. Pornindu-se de la concepția parti-

atrase în circuitul făuririi
valorilor, al creativității, al
inaltei
profesionalizări !
Cite orizonturi deschise
către creație, către împli
nire, către desăvirșire !,
întreaga țară a făcut mari
eforturi de investiții. Dacă
pe ansamblul economiei
românești volumul investi
țiilor este de 4,2 ori mai
mare decît în 1965, in ju
dețul Bistrița-Năsăud fon
durile investițiilor sporesc
de 12 ori, in Covasna — de
14 ori, in Sălaj — de 10
ori, in Satu Mare — de
peste 5 ori. Aceste impor
tante fonduri s-au mate
rializat în dezvoltări am
ple, in obiective industriale

mul pină la centrul de recuperare,
dar și pentru centrul de recupe
rare insu.și, care iși sporește și iși
organizează mai bine propria -ac
tivitate. Personal, consider că ori
ce acțiune ca aceea de astăzi este
un mare ciștig pentru economia
națională, pentru noi toți.
Aceleași ginduri pătrunse de un
înalt spirit civic ne-au împărtășit
și Ștefan Panița, vicepreședintele
consiliului popular orășenesc, care
veghea ca fluxul incărcare-descărcare să se desfășoare fără întreru
pere, și inginerul Sabin Berbescu,
de la Șantierul naval, deputat in
circumscripția 18, pe care l-am întilnit pe teren, împreună cu echi
pele, și Nicolae Mirică, direc
torul liceului „Alexandru Sahia“, și electricianul Costică

Rodica S1M1ONESCU
Petre POPĂ
Corneliu CÂRLAN
Fotografii: Eugen Dichiseanu
(Continuare în pag. a Ii-a)

dintre cele mai bune, iar
dealurile au fost puternic
erodate. Petru Iacob, pre
ședintele cooperativei, in
ginerul Sălii Martin, direc
torul S.M.A.-ului, Constan
tin Niculescu, președintele
consiliului agroindustrial,
și agronomul Petru Scurtu
sint patru dintre oamenii
care luptă aici, la Puieșt.i,
pentru a smulge pămîntului roade cit mai bogate.
— „A smulge" este chiar
verbul cel mai potrivit
pentru aceste dealuri cu
pante repezi și peste care
cad ploi puține, afirmă in
ginerul Sălii Martin. Cindva se credea să tractoarele
nu se vor putea cățăra pe

aceste povîrnișuri. Dar ma
șinile noastre sint bune și
mecanizatorii noștri sint
harnici și pricepuți.
— Ni s-a spus că vă
aflați aici patru oameni pe
care vă adună adesea la
un loc tocmai dificultățile
acestei munci...
— Nu numai dificultățile
— acestea trec — ci mai
cu seamă prietenia — care
rămine statornică. în 1.9.73
cind am venit prin aceste
locuri din Ardealul meu,
după ce am terminat fa
cultatea din Cluj-Napoca,
am fost repartizat la
din
comuna
S.M.A.-ul
„Alexandru Vlahuță". Se
pare că acolo am dobindit
rezultate bune și tocmai
s-a
de aceea, in 1977, mi
:
încredințat sarcina de director la S.M.A. Puiești
unde condițiile sint mult
mai grele. Am înțeles că
trebuie să-mi fac datoria
unde este cel mai mult
nevoie de mine. Partidul,
tovarășul Nicolae Ceaușescu;
acordă o mare și perma-j
nentă atenție creșterii pro-;
ducției agricole, Acesta ă
fost gîndul cu care am
venit la Puiești. Aici, in
recolte,1
bătălia
pentru
ne-am împrietenit noi, cei
patru. Și, de fapt, m-am
legat strins de toți coope-

Gh. ATANAS1U
(Continuare in pag, a III-a)

PACEA, VOINȚA SUPREMĂ
A ÎNTREGULUI popor roman
în paqina a Ill-a : Relatări de la adunările populare
pentru pace care au avut loc la Sibiu, Drobeta-Turnu Se
verin și Bîrlad.

Oameni cu doua meserii}
La Combinatul side
rurgic din Galați, aproape 5 000 de oa
meni stăpinesc și o a
doua meserie...
Faptul îl aflăm în
vecinătatea șarjelor de
oțel. El face parte din
realitatea vetrei de
metal fierbinte de aici.
Oameni cu două me
serii...
Electricieni care, la
nevoie, pun mina și pe
cleștele de sudură și
viceversa.
Strungari
care au deprins și se
cretele rabotezei și rabotori care îi pot con
cura pe strungari, pe
terenul meseriei lor.
Lăcătuși care au cali
ficare și de betonist și
invers. Iar enumera
rea ar putea continua.
Dacă ne oprim aici o
facem, bineînțeles, cu
o motivație :
ln locul acesta, tinde
aproape cinci mii de
muncitori au „în bu
zunar" calificarea pen
tru cite două meserii,
txpresia uzuală „a în
văța non-stop" gene
rează, firesc, aseme
nea fapte înregistrate
de statistica profesio
nală. Să transcriem
pentru cititor: numai
in acest an — in pu
ternica citadelă mun
citorească ce a în
ceput să producă după
anul 1965 — aproape
patruzeci de mii de
oameni ai muncii ur
mează cursurile de

perfecționarea pregă
tirii in meseria lor. La
învățămîntul seral și
fără frecvență sint cu
prinși alți peste 1 800.
Numai in amfiteatrele
facultăților iau loc, in
fiecare seară, in jur
de 700 de oameni.
Cine sint aceștia?
Înainte de toate,
sînt oamenii care fac
oțelul „de Galați".
Sint autorii perfor-

Un fapt,
o semnificație
manțelor pe care ceta
tea de foc de la Du
năre le-a trecut la ac
tivul său in mai pu
țin de două decenii de
cind
și-a conectat
uriașa sa forță pro
ductivă riurilor de
metal fierbinte ale ță
rii. (In convertizoarele
gălățene s-au născut
pină in prezent circa
400 noi mărci, de oțe
luri).
Acești oameni, care
învață, non-stop, au
realizat oțelul și apoi
tabla navală pentru
partea de rezistență
a vapoarelor, produs
omologat de ultraexigentele registre na
vale.
Tot acești oameni,
care învață neconte
nit, fabrică in mod

curent tabla cu desti
nația industria elec
trotehnică, sortiment
pe care puțini in lume
se încumetă să-l facă,
tabla pentru tablierele
podurilor ce se con
struiesc peste Dunăre,
pentru autoturismele
românești „Dacia" și
„Oltcit", pentru echi
pamentele
centrale
lor nuclearo-electrice.
Intr-un cuvint, sint
acești oameni — cu o
calificare ori cu mai
multe calificări —
parte din cei peste 3
milioane de oameni cu
cit a sporit persona
lul muncitor din in
dustrie in ultimele
două decenii. Ei nu
au cunoscut nici o
pauză de învățătură
in toți ■ acești ani. Ei
sint cei care in numai
60 de zile realizează
intreaga producție in
dustrială ă țării din
anul Congresului al
IX-lea al partidului.
Înălțimile — a de
venit o axiome, — se
cuceresc cu efort. Performanțele profesionale — cu muncă și
învățătură. Iar acei
care se străduie să
descifreze tainele celei
de-a doua ori a treia
meserie fac parte, ne
îndoios, din rindul oa
menilor înzestrați cu
vocația deschizătorilor
de drumuri.

Ilie TANĂSACHE
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REFOLOSIREA
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(Urmare din pag. I)

Chirtu, președintele sindicatului
de la fabrica de tîmplărie, și tînărul Florea Florian, și deputata
Emilena Savu, și dirigintele poștei
Victor Sainciuc și mulți alții, care
s-au numărat printre fruntașii ac
țiunii de duminică, încheiată cu
un succes peste așteptări. A dove
dit-o și faptul că, la un moment
dat, către ora prînzului, datorită
cantităților mari de materiale, a

NIMIC SA NU

PRODUSE CU PERFORMANȚE TEHNÎE SUPERIOARE

SE iARDA i

' BUJUMBURA
■""undi — a XI ...II-a
' ez calde și sincere

— >preocupare s permaentă,
:
«>=■»..
■
e
de înaltă răspundere muicitoreasci^^^-

TOTUL SĂ FIE RECIfqZZT
Șl REFOLOSIT ÎN ECO^„,e

•

Am urmărit acțiunea de la Rîmnicu ăraț;
veniți să cunoașteți si preocupările noasiv*
J

trebuit ca primarul să intervină
prompt pentru suplimentarea mij
loacelor de transport. Cu atît mai
mult, cu cit elevii și cadrele di
dactice de la școlile orașului aveau
și ei nevoie de un număr mai
mare de căruțe și tractoare cu re
morci. Pentru că 30 iunie i-a găsit
pe toți elevii și slujitorii școlii din
Oltenița intr-un extemporal la hăr
nicie în ampla acțiune de colectare
a materialelor refolosibile. Un ex
temporal de nota 10 !

y

f

V

Rezultatele zilei record
A fost, intr-adevăr, o „zi record" în colectarea materialelor
refolosibile și în orașul Oltenița, lată, concret, cum se prezintă
situația colectării în ziua de 30 iunie, in comparație cu aceea
din perioada 1 ianuarie - 29 iunie
— In kilograme —
Materiale
1 ianuarie
30 iunie
refolosibile
29 iunie

Masuri concrete, eficiente pentru
îmbunătățirea
activității
de colectare
9■
i

Fier vechi
Hîrtie
Textile
Mase plastice
Cioburi sticlă

575 175
64 508
15 397
1 956
-

65 723
5 522
539
931
6 985

)
i
ț
i
ț
*
ț7
ț
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Desigur,, ziua de 30 iunie a fost
propriu de măsuri care, în cel mai
o zi fructuoasă pentru cetățenii și
scurt timp, să asigure eliminarea
De asemenea, au mai fost colectate importante cantități de
edilii Olteniței, care și-au demon
neajunsurilor existente în acest
strat convingător puterea de mo
materiale neferoase, anvelope uzate, tuburi Spray, frigidere,
domeniu și punerea la punct a în
bilizare și spiritul civic, gospodă
aragaze, mașini de gătit scoase din uz, mii de sticle și borcane.
tregii rețele de colectare. între
resc. Dar, avind în vedere exigen
acestea, deosebit de importante
țele sporite formulate de condu
sint acțiunile care se vor întrecerea partidului, măsurile stabilite
prin Programul de intensificare a . prinde pe plan local. Se va orga
bile ca, în cît mai scurt timp, să
tele formulate de conducerea parti
niza un șantier al tineretului pen
colectării materialelor refolosibile
trimită la Oltenița specialiști pen
dului, a activității de recuperare a
tru dezmembrarea, sortarea, pre
adoptat de recentul forum al de
tru soluționarea problemelor teh
materialelor refolosibile.
gătirea și livrarea în răstimpul
mocrației muncitorești-revoluționanice și să sprijine
acestei veri a întregii cantități
re, în acest oraș, în perioada care
dotarea corespun
zătoare cu mij
de metal vechi aflată in stoc. La
urmează, sînt necesare o serie de
loace mecanice.
această acțiune, efectuată sub di
acțiuni de organizare superioară a
Desigur, mai pot
recta îndrumare și răspundere a
întregului sistem de strîngere și va
fi
amintite și alte
I.J.R.V.M.R. Călărași, vor contri
lorificare a materialelor refolosibile
măsuri care vizează
bui, firește, și unitățile economice
din unitățile socialiste și de la popu
organizarea unor
din Oltenița — vinovate in bună
lație. Astfel, în prezent, se află in
puncte de colectare
fixe sau mobile pe
stoc, situate în trei puncte diferite măsură de crearea acestor stocuri
teritoriul localității,
mari de metal vechi nepregătit.
ale orașului, în condiții improprii,
punerea la punct
circa 2 000—3 000 tone de metale
Evident, pentru buna desfășurare
a
colectării în școli
vechi amestecate, utilaje și suba acestei mari acțiuni, se așteaptă
și unități comerci
ansamble nedezmembrate și alte
un sprijin efectiv din partea Re
ale, acțiuni de pro- '
materiale adunate de ani de zile.
gionalei Căi Ferate București care,
pagandă și educaDe asemenea, la sediul centrului
așa cum s-a stabilit, are datoria ■ ție cetățenească în
spiritul bunei gos
orășenesc de recuperare, materia
de a asigura cu prioritate vagoa
podăriri a materia
lele refolosibile nemetalice nu sînt
nele necesare pentru expedierea
lelor
refolosibile.
gospodărite corespunzător, se con
materialelor refolosibile.
Ceea ce trebuie
stată încălcări ale normelor de .or
O altă măsună esențială se re
remarcat este hotădine și disciplină.
feră la stabilirea amplasamentului
rîrea Comitetului
în acest sens, duminică, 30 iu
unui nou centru orășenesc de re
orășenesc Oltenița
nie, consiliul popular orășenesc,
cuperare a materialelor refolosi
al P.C.R., a consi
împreună cu reprezentanții Cen
bile și la trecerea neintîrziată la
liului popular, a
tralei pentru recuperarea materia
amenajarea acestuia. în această
organizațiilor
de
lelor refolosibile și ai întreprinde
privință, consiliul popular orășe
masă și obștești de
O căruță întreagă de fier vechi, intre care două sobe
rii județene de resort, a făcut o
nesc face un apel la conducerea
a organiza in mod
și un aragaz scoase din uz, au umplut frații Nicolae
analiză riguroasă a situației exis
Centralei pentru recuperarea și
corespunzător, așa
și Dumitru lonescu din propriile gospodării situate
tente și a întocmit un program valorificarea materialelor refolosicum cer exigenuna lingă alta pe strada Dunărea

î
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Cu deosebită claritate, în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la recenta plenară comună a Con
siliului Național al Oamenilor
Muncii și Consiliului Suprem ai
Dezvoltării Economice și Sociale s-a
subliniat că îmbunătățirea calității
și ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției sînt hotărîtoare pentru pro
gresul general, pentru dezvoltarea
relațiilor internaționale ale țării
noastre, pentru participarea activă
la schimburile de valori materiale,
pentru o largă colaborare și coope
rare în producție. Tocmai de aceea,
așa cum a arătat secretarul general
al partidului, este necesar ca toate
ministerele, centralele, întreprinde
rile să stabilească planuri concrete
de acțiune, să asigure realizarea
prevederilor programului național
privind îmbunătățirea nivelului teh'ic și calitativ al produselor.
Fără îndoială, în perioada care a
gut de la elaborarea acestui pro
fir s-au întreprins numeroase ac
ta s-a acumulat o bună experienjudejo unitate sau alta, intr-un
ține ai altul. în acest context rejudețeăia inițiativa Comitetului
ganizatDolj al P.C.R. care a ortriale și gnt in unitățile indusde cercetaionstrucții, în institutele
vene cu prj în facultățile craiomune ale c tehnic plenare coorganelor de itetelor de partid și
consfătuiri și nducere colectivă,
riență cu jngjmburi de expemaiștri, cu cadre’’- tehnicieni și
tare, consacrate mtactice universiînfăptuiesc oriental1”’ în care se
tovarășului Nicolae C< indicațiile
tarul, general al partid’i??scu-seSr?‘
re la înnoirea și mode?' cu pr’vi"
ducției și realizarea in bTarea
a planului pe acest an ? .c°nd’t‘}
cincinal. .
întregul
Corolarul acestor acțiuni
bucurat de o largă participa'i s',a“
constituit o plenară lărgită a c*":
tetului județean de partid, ca™
reunit consiliul județean al oam
mior muncii, precum și activul dk
economie. Dezbaterile ce au avui
Ioc cu acest prilej au fost stimulate
nu numai de raportul prezentat, ci
și de un film documentar, cu aspecte
„alb-negru
referitoare la modul
cum se desfășoară acțiunea de inÎE?lu?er?.,a Pr°Sresului tehnic și a
tehnologiilor avansate, precum și o
cuprinzătoare expoziție, cu genericul
t^r°cgarro ?hniC\ CaIitate
eficiența , care a reunit peste 1 000 de pro
duse ale tehnicii de vîrf, SDV-uri
nstalațn și AMC-uri realizate în
ultimii am de industria doljeană
foate aceste acțiuni politico-orgamzatonce au fost întreprinse toc
mai pentru a stimula potențialul
creator -vast «1 . munettoriivr
cialiștilor din unitățile economice și
de cercetare ale județului, astfel
îneît să se asigure înfăptuirea in

■
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condiții cît mai bune a obiectivelor
reieșite din Programul privind îm
bunătățirea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, reducerea consu
murilor de materii prime, de com
bustibili și energie și valorificarea
superioară a materiilor prime și
materialelor. Ca urmare a măsurilor
luate, în nomenclatorul de fabricație
al multor întreprinderi au apărut
produse noi, de înaltă tehnicitate și
la un nivel calitativ, competitiv sau
chiar superior produselor similare
realizate pe plan mondial. La între
prinderea „Electroputere", bună
oară, numai in acest cincinal s-au
asimilat in fabricație produse ce au
contribuit la reducerea importurilor
cu peste 145 milioane dolari. Ca ur
mare, importurile pentru producția
proprie au scăzut de la 1 626 dolari
la un milion lei producție-marfă în
1980, la 76 dolari in acest an. Prin
tre altele, au fost asimilate în fa-

în unitățile industriale
din județul Dolj
bricație rama electrică pentru tran
sportul suburban pe cale ferată,
întrerupătoare de înaltă tensiune
independente în hexaflorură de sulf,
motoare asincrone pentru termocen
trale și de curent continuu pentru
foraj și metalurgie, instalația de
stabilizare dimensională a pieselor
metalice prin vibrații ș.a.
— Se spune că atunci cînd vrei
să-ți faci datoria, găsești soluții,
cînd nu, găsești justificări, intervi
ne ing. Sergiu Stamate, secretarul
adjunct al comitetului de partid de
la „Electroputere", atunci cînd am
vrut să aflăm cum s-au obținut
aceste rezultate. Și pentru a nu ne
dezminți, mai deunăzi, în pleparu
comitetului de partid, am lansai ini
țiativa „Dinamism
revoluționar,
competitivitate, eficiență". Scopul ?
Dinamizarea conștiinței participa
tive a muncitorilor și specialiștilor,
valorificarea superioară a potenția
lului lor creator, astfel ca, în acest
an, produsele peste nivelul tehnic
mondial realizate de colectivul nostm să ajungă la o pondere de 2—5
Îs sută din totalul producției.
Desigur, produse cu inalți para
metri tehnico-funcționali, competi
tive pe piața externă se fabrică și
la „OLTCIT", întreprinderea de uti
laj greu, combinatul chimic, între
prinderea de confecții, întreprinde
rea de tricotaje și mașini agricole
ș.a. Creșterea de la an la an a pon
derii produselor noi și modernizate,
-- cnlvî.rnJrvjkixjl<a onlitaj;jț.ro . cut?voni.(o in
structura producției, în diversifi
carea acesteia ău fost posibile dato
rită folosirii unor tehnologii noi,

nr. 6, școală care a ocupat recent locul întîi pe țară
de materiale plastice (fotografia din dreapta)

CONTRACTELE LA EXPORT
- onorate cu maximă promptitudine!
Comanda a sosit pe neașteptate.
Centrala industriei linei cerea con
ducerii întreprinderii „Carpatex" din
Brașov să analizeze cu răspundere și
să comunice de urgență dacă poate
realiza o stofă aparte pentru man
touri și jachete de damă, solicitate
de o firma străină, prestigioasă, deci
foarte exigentă. Cerințele parteneru
lui extern erau deosebite atit in pri
vința caracteristicilor propriu-zise
ale stofei, cit și a termenului de li
vrare, foarte scurt.
— Cum este și firesc într-o ase
menea situație — ne spune ing.
Ana Ciurea, directoarea întreprinde
rii „Carpatex" — am cintărit bine
implicațiile pe care le are asuma
rea unei asemenea comenzi. Și, ca,
să fiu sinceră, la început am ezitat.
— De ce ?
— In primul rînd pentru că sto!a respectivă este un articol gen
.weed cunoscut ca o țesătură deo;ebit de pretențioasă, de care inreprinderile textile fug în general,
il fiind foarte dificil la lucrat. Apoi,
n cazul nostru, se mai ridică încă o
iroblemă: nu dispunem de războaie
decvate acestui gen de țesătură.
Deci, dacă am fi privit lucrurile
uperficial, îngust, aveam la îndelînă „motive" serioase să refuzăm
ceasta comandă și să nu ne comilicăm.
— Și, totuși, ați acceptat-o. De ce ?
— Pentru că nu puteam privi si
rata această comandă numai prin
risma intereselor noastre strict lo
de. Am pus mai presus de orice
iteresele generale ale economiei naonale. Și, in ciuda greutăților pe
ire le întrezăream, am acceptat
reastă comandă.
Imediat după Încheierea contracilui, colectivul întreprinderii „Car

patex" a trecut cu operativitate și
răspundere la pregătirea fabricației.
Așa cum de altfel se întrezărise, pro
bleme deosebite s-au ridicat incă
din faza de concepție a articolului.
Dar bogata experiență a specialiști
lor și muncitorilor întreprinderii,
fermitatea cu care au acționat și-au
spus cuvîntul. Partenerul extern a
acceptat de la început, fără ezi

Din experiența
întreprinderii
„Carpatex“ - Brașov
tare, eșantioanele prezentate de în
treprindere.
Asigurarea materiei prime consti
tuia una din problemele de care de
pindea succesul întregii acțiuni. Nu
mai că lucrurile nu se anunțau la
început prea încurajatoare. De ce ?
Deoarece lina respectivă trebuia să
fie de o anumită calitate. întreprin
derea dispunea de un stoc suficient,
dar lina trebuia să fie sortată, ope
rație care cerea un mare volum de
muncă. Și ca să nu angajeze forță
de muncă numai pentru această ope
rație, conducerea întreprinderii a re
curs la o colaborare cu liceul cu
profil textil din localitate, soluție
care s-a dovedit inspirată.
Asigurarea capacităților de fabri
cație ă fost o altă problemă care
a trebuit să fie rezolvată. între
prinderea „Carpatex" dispunea de
capacitățile necesare pentru pregă
tirea și prelucrarea linii, precum și
pentru finisarea țesăturii. Dar nu

dispunea de războaie adecvate unei
asemenea țesături. In aceste condiții
s-a recurs la o colaborare cu în
treprinderea de postav din Prejmer,
care este dotată cu asemenea răz
boaie. Tot printr-o colaborare s-a
rezolvat și problema completării ca
pacității la operația de scămoșat. Cu
ajutorul centralei industriale, între
prinderea din Brașov a împrumutat,
numai pentru această comandă, două
mașini de scămoșat de la întreprin
derea „Integrata" Suceava și de la
cea de postav Buhuși.
Atit textiliștii din Brașov, cît și
cei din Prejmer au avut permanent
în atenție nu numai încadrarea in
termenele prevăzute în grafic, ci șl
respectarea indicilor de calitate stabi
liți. Totodată, pentru a fi respectate
termenele de livrare, la întreprinde
rile de confecții din București și
Arad, care execută mantourile și
jachetele, au fost detașate de la Bra
șov cite o formație de retușoare-controloare, care verifică încă o dată —
în timpul executării confecțiilor —
calitatea țesăturilor.
•
In felul acesta, căutînd și adoptînd soluții originale atunci cînd a
fost cazul, muncind cu dăruire și
răspundere, textiliștii din Brașov și
din Prejmer au reușit să livreze
întreprinderilor de confecții cantită
țile de stofă stabilite prin grafic. Un
exemplu din multe altele, care ilus
trează modul în care trebuie să se
acționeze pentru onorarea cît mai
promptă și la un înalt nivel ca
litativ a fiecărui contract încheiat cu
partenerii externi, pentru îndeplini
rea exemplară a planului la ex
port.

Nicolae MOCANU

corespondentul „Scinteii"

CLĂBUCET-ARGEȘ :

O nouă hidrocentrală
Duminică, 30 iunie ora 19,25 a
fost conectat la sistemul ener
getic național primul grup de
32 MW de la hidrocentrala
Clăbucet situată pe riul Dîm
bovița. în următoarele zile va
fi pus în funcțiune și cel de-al
doilea hidroagregat,1 aflat în
prezent în probe de us
care. Acest important obiec
tiv energetic al țării a fost
înălțat de către colectivul
Antreprizei de construcții ener
getice Argeș.
Capacitatea noii hidrocentrale
este de 64 MW, iar prin inaugu
rarea ei se deschide calea con
struirii a noi obiective energe
tice pe riul Dîmbovița, sporește
debitul de alimentare cu apă a
Capitalei, se creează posibilități
de irigare a 10 000 ha. Hidrocen
trala dispune de un baraj de
retenție înalt de 108 metri, în
care au fost depuși 2,4 milioane
mc de anrocamente, precum și
de un lac de acumulare cu
un volum de 69 milioane mc
de apă. Aducțiunea princi
pală care leagă pe sub pămint barajul de hidrocentra
lă are o lungime de 9 991 me
tri și un diametru de 3,60 me
tri. La înălțarea hidrocentralei
s-au folosit tehnologii superioare
de lucru, cum sînt cofrajele autoportante de betonare a galeri
ilor și prefabricatele radier rea
lizate în baza proprie de pro
ducție prin care s-a înregistrat
o productivitate de cîteva ori
mai mare la lucrările din sub
teran și suprafață. (Gheorghe
Cîrstea, ^corespondentul „Scînteii").
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largă dezvoltare,
! orării și înțelegerii

insate. Numai de la încep CEAUȘESCU
Hui 1984, în industria judd; , general
i aplicat în producție 88 de \ 0 ,lunjst Român,
țe tehnologice noi și perfeț
. .
1), ce au condus la creșterea pori l[ebe
<1 mijloacelor de muncă automa ist0
țle, la promovarea tehnicii info
noii, la automatizarea procesd
t(ilogice.
Noi sintem conștienți că nur'ai,
rv.ind produse de înaltă perb*r-l'J
niă și aplicind tehnologii rnodtinutem să fim competitivi , i
pi externă, a ținut să precizeze
Ctantin Neșcu, secretar al Com;teii municipal de partid Craiova.
În-ît în unitățile economice și de
cea re din municipiul Craiova —
urișe realizează 52,4 la sută di
preția țării de locomotive Dies.^
elțce, 16,8 la sută din producți i
deutoturisme de oraș, 18.9 la
suțin producția de îngrășăminte
chie, 8,3 la sută din producția
nabiă de energie electrică sj —>
lucță circa 10 000 de ingineri,
suqneri și țehnicieni s-a stator
nicii practica muncii comitetului
mubal de partid, a secretariatu
lui , de a analiza periodic, inclușn plenare ale organului municilde partid, modul in care personâtehnico-inginercsc și de cer
cetași face datoria. Totodată s-a
stabica fiecare specialist din domen'cercetării să rezolve lunar o
temă cercetare, ca o condiție a
retrisț în acord global. Prin studiileașfătuirile, schimburile de
expeță organizate la „Electroputere“ntreprinderea de reparații
auto, reprinderea de tractoare și
mașirificoie, ]a Universitatea din
Craiofnnărim să ridicăm nivelul
tehnic calitativ al producției, să
asigur îndeplinirea întocmai a
sarcini șj orientărilor firmulateîn mojecial de tovarășul Nicolae
Ceauși ]a vizita de lucru efec
tuată Ițn- mal țn județul Dolj.
-Porniri ]a aceste exigențe tre
buie Recunoaștem că mai sint
încă rte insuficient valorificate.
Mai Bruiaje și produse înve
chite c^e mențin în fabricație,
cu gab; șj consumuri mari, dar
cu rand,.te scăzute. Unii specia
liști ma, dovadă de inerție ir
rezolvarj aplicarea rapidă a
studiilorfemelor de cercetare, a
tehnolog, avansate. Iată de ce,
acționinc^pifitul exigențelor for
mulate «tovarășul Nicolae
Ceaușescț recenta plenară co
mună, ndp spori eforturile pen
tru ridicapiveiuiui tehnic și ca
litativ al ucției, în general pen
tru creștei eficienței economice,
valtM-ificințupeI-ior
potențialul
creator al Unilor, baza tehnicomaterială iire dispunem in toate
unitățile ednice.

l'Y

olae BĂBĂLĂU

țpondentul „Scinteii"

CAMPANIA AGRICOLA DEVARĂ
DESFĂȘURATĂ EXEMPĂR 1
BUZĂU ; Combined și cosași lucrează împreună

Se cîntăresc baloturi cu textilele adunate de la populație
din stingă). Elevii
. (fotografia
.
_
pentru cea mai bună bază sportivă, au fost fruntași și duminică în co

ii,

La sfîrșitul săptămîni! trecute, în
județul Buzău au intrat în lanuri
toți cei peste 1 000 de mecanizatori
angrenați in întrecerea socialistă
„Cel mai bun combiner", ajunsă la
a patra ediție. întrucit plantele au o
talie mică, la toate combinele rabatoarele sint prevăzute cu benzi de
cauciuc, pinză și plastic, pentru ca
plantele să ajungă în totalitate la
aparatul de tăiere, evitîndu-se ast
fel pierderile de spice. De aseme
nea, fiecare formație de combine
este însoțită de o echipă de cosași
și una de pionieri.
„Acum se vede cît de bine ne-am
pregătit — ne precizează tinărul in
giner Mihail Buga, șeful fermei
Dulbanu a I.A.S. Stîlpu. Folosind
fiecare oră bună de lucru, din zori
și pînă seara tirziu, sintem pe ter
minate cu recoltarea celor 230 hec
tare orz și am început secerișul ce
lor 386 hectare cultivate cu griu. Am
și însămințat 105 hectare cu porumb
din cele 150 hectare planificate
pentru culturi duble". Am urmărit
la lucru cele 10 combine din această
fermă care a început prima, in ju
dețul Buzău, secerișul orzului. In
trarea în lan le fusese deschisă de
echipa de cosași condusă de Vasile
Frigea, iar descărcarea buncărelor
se făcea din mers.
In aceste „ore fierbinți" ale re
coltării păioaselor, spiritul de întra
jutorare iși spune mai mult ca oricînd cuvintul. Iată doar unul din
multele exemple pe care le-am intil
nit pe teren. Lanurile cooperativei
agricole de producție Gherăseni
aveau umiditate optimă de recol
tare, în schimb la vecinii de la
Costești și Stîlpu, multe sole erau
afectate de băltiri. în aceste condi
ții, inginerul-șef al S.M.A. Stîlpu,
Ion Grosu, a hotărît ca 15 combine
din ultimele două unități să fie tri
mise în sprijinul celor de la Ghe
răseni. Pină la lăsarea serii orzul
de pe 110 hectare a fost recoltat și
depozitat.

Că toată suflarea satelor este di
rect interesată de stringerea la timp
și fără pierderi a recoltei de orz și
griu ne-am convins trecind și prin
comunele Mihăilești și Amaru. Aici
fuseseră mobilizați in cimp, alături
de personalul administrativ, peste
300 de elevi la stringerea spicelor
și a paielor. De asemenea, erau fo
losite la transport toate atelajele
j
din comune. Astfel, s-a asigurat un
front larg de lucru pentru semănă
tori. Pe economistul-șef al consi
liului agroindustrial Mihăilești, Io
nel Viorel, l-am intilnit la baza de

recepție supighind cu
respectarea stă a inre<ip
cantitative și tative ial
precum și asigrea ur
tinuu la trănsț, ast or gruvului reor<
.'o
o mașină să n;tea .Jt ^ascuia și'
platformă mai it -’ae 10 minute.
Instabilitatea -'^mii, precum șl
întîrzierile cauz; i de precipitațiile
din ultimele doi, săptămini lac și !>oa.
I'o .
mai acută intens tcarea ritmului la
secerișul orzului i griului și insă- jjlui ue.^mpfef
mînțarea culturii I succesive, pen- â raporturilor
tru a se evita pi derile din recolta, culturale bilatc
prezentă și a se ;ine temelii solide
celei viitoare.
,

Stcliat CHIPER
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ăediat de o bloca
T-jrm
iv
1r“1 r'■ • .
?i salariilor pe timu
ducerea unității a L.oilizat urje asemenea, măsurile
In județul Brăila, în ultimele
măr de-z40 de oanjei care, J (je concedierea a 1
două săptămîni, au căzut precipita
în
urma combinelor, iu strirpUb]iCj.
ții care, in unele zone, au depășit
spicele
cu mina sau a gre[JnH interviu radiodifuzat,
140 litri de apă pe metrul pătrat.
nerul-șef al ^unității, Petriiinistru israelian, Shimon
Ca atare, a fost refăcut deficitul de
ne-a spus că orzul e pj spus că dacă aceste m
apă din sol, dar a intirziat declan
hectare va fi recoltt "£. £i fost adoptate, exista
șarea recoltării orzului. In cursul
bune de lucru.
luj unej prăbușiri econonrc
zilei de joi s-au făcut probe de re
Un alt aspect de .<
coltare a orzului în toate unitățile
ponsabi'.ă
aveam
să-J
agricole din județ, iar de vineri,
țt
--------această importantă lucrare a în- . C.A.P. Jugureanu. ‘
președintelui con" EX<?\,t>ZII LA MADRID. în :or
ceput. împreună cu inginerul Radu
trial Cireșu, a p
Becleanu, director al direcției agri
a Madridului, pe Gra
și a specialiștik centrrga
i
cole județene, am urmărit in cîteva
tivitatea în fir Via, s-ijau produs luni dimineață •
unități agricole cum se acționează
nele recoltau,. i serie cje explozii la edificiile, -ect
pentru grăbirea secerișului.
pate die birourile companiilor ai
culegătorii de
Pe una din solele cultivate cu orz
tofirele și tra.
i ricne ,.,T.W.A.“ și „British Airway:
ale C.A.P. Cireșu fuseseră concen
— informează agenția spaniolă <
pregătit terea
trate mai multe combine. La început
presă EFE. Potrivit unui bilanț d
țarea culturi^
ele înaintau de-a lungul. S-a con
fuzat lluni seara,' o persoană și
PînS în se?
statat că, datorită taliei mici a plan
pierdut viata, iar 24 au fost rănit
cele 14 998 i.
telor, a faptului că solul era rela
S-au produs, de'asemenea, impo
în unitățile'^
tiv moale, iar paiele flexibile, o
tante pagube materiale. Pe de al
parte din spice nu erau preluate de
Brăila reco^?’
parte, in fața companiei acriei
10 595 hect din
combine. Operativ, s-a luat măsura
iordaniijine ,,ALIA“ a avut loc i
tent, la îna s~a
să fie schimbată direcția, adică să
schimb de focuri. Poliția a arest
care va unece~
se lucreze de-a curmezișul. Efectul
două pefrfjane a căror !denti'..
a fost, in. parte, cel scontat : numă
întreaga Ț unut
nu a foș>. 'ezvăluită.
rul spicelor nepreluate de combină
după păi'
s-a redus considerabil. Dar pentru
ca trei
ATENUATE. In noapt
ca toate boabele să ajungă in
sjpre luni, in Cors
ani de
buncăre, iar apoi in hambare, conI pentru
corni e/39 de atentate t
parlarele ă un comunicat,
.,
țarmează dats publicității la Pari
, 1
■'.00 de (Comunicatului, atentatele
tat o serie de instituții j
I L zimparticulare. Nu s-au i
victime, ci numai impo'
•: gube materiale.
RASIȘTII DE LA PRETG--CONTINUA ACTELE DE 1
DARE la adresa forțelor da
ce care luptă pentru abolirea
MB’inei politici de apartheid.
^Mnoscuți luptători antiapar
----«datori ai• unei• asociații
de
'
iUpta împotriva segr<
feț/i-'v; -e, Mattew Goniwe și
®^^\;Mpan, au fost răpiți, în
două persoane de ci
acționau împreună,
^asinate în apropi
abeth.

--

7l
La C.A.,P. Jugureanu, județul Brăila, după recoltat s-a trecut la eliberarea terenului, fertilizare și executa ea arăt
rilor în vederea însămînțării celei de-a doua culturi
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"'VARAȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului
Republicii Guineea-Bissau

1

luptei pentru apărarea păcii, pentru
oprirea cursei înarmărilor și trecerea
la măsuri concrete de dezarmare, in
primul rînd de dezarmare nucleară,
pentru instaurarea in Europa și în
lume a unui climat de destindere,
securitate și rodnică colaborare, pen
tru lichidarea subdezvoltării și fău
rirea unei noi ordini economice
mondiale.
Cuvîntarea
reliefează
sprijinul și solidaritatea României
socialiste cu lupta popoarelor afri
cane pentru lichidarea totală a colo
nialismului, pentru apărarea și con
solidarea independenței lor naționa
le și înaintarea liberă pe calea pro
gresului economic și social.
După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, între președin
tele Nicolae Ceaușescu și ambasado
rul Alexandre Carvalho a avut loc o
convorbire cordială.
La solemnitate șl convorbire au
participat Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

Primind scrisorile de acreditare,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a
mulțumit pentru mesajul transmis și
a adresat, la rîndul său, președinte
lui Consiliului de Stat al Republicii
Guineea-Bissau, partidului și gu
vernului acestei țări un salut căl
duros, precum și urări <de progres,
bunăstare și pace poporului prieten
al Republicii Guineea-Bissau,
în cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia se exprimă satisfacția pentru
bunele relații de prietenie și coope
rare, stabilite între țările, partidele și
popoarele noastre, pe baza stimei și
respectului reciproc și se reafirmă
dorința țării noastre de a imprima
un curs dinamic și de a da un con
ținut tot mai bogat colaborării dintre
România și-Guineea-Bissau, îndeo
sebi prin dezvoltarea schimburilor
comerciale și cooperării economice,
prin așezarea acestora pe bază de
înțelegeri de lungă durată, care să
le confere stabilitate și perspectivă.
în cuvintare se subliniază .că țara
noastră acordă o atenție deosebită

I)
sorile de acreditare,
EXANDRE CARîis președintelui
in mesaj de prieeședintelui Conpublicii Guineealardo Vieira, a
ilui acestei țări,
îi bune urări de
ate pentru po.)
entată cu acest
sînt subliniate
■ietenie existente
na.iidele și statele
• iv 1 anii luptei de eli
bera. e
a Republicii Guireea-Bis;
ixprimată, totoda
tă, voința
- nului Republicii
Guineea-Bis
i • a acționa, in
:ontinuare, in Irc ,ia consolidării și
dezvoltării acestor relații, atit pe plan
bilateral cit și pe,oirena mondială, in
.folosul și spre binele ambelor țări și
popoare, al cauzei păcii, colaborării
și înțelegerii între națiuni.

PACEA, VOINȚA SUPREMĂ
A ÎNTREGULUI POPOR ROMÂN

\ . +utindeni, pe tot cuprinsul patriei, ample și insuflețitoare
ataări și mitinguri in sprijinul noii inițiative a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, Chemării și Apelului Frontului Democrației
și Unității Socialiste
<iu: Legămînt solemn de a înfăptui politica
înțeleaptă a președintelui țării
hotărîrea de a face totul pentru
oprirea aberantei curse a înarmă
rilor și trecerea la măsuri con
crete de dezarmare, în primul rînd
de dezarmare nucleară, cerință
fundamentală a epocii noastre,
a însăși existenței civilizației
umane".
Aducînd un fierbinte omagiu ac
tivității neobosite a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, luptător dîrz
pentru triumful păcii pe glob,
vorbitorii s-au angajat să facă to
tul pentru a determina afirmarea
și mai puternică a idealurilor no
bile ale poporului nostru de pace
și înțelegere cu toate popoarele
lumii. Exprimînd aceste ginduri,
Nicolae Spătar, prim-secretar al
Comitetului municipal de partid
Sibiu, primarul orașului, Maria
Meiloiu, președinte al Consiliului
județean al sindicatelor, Gabriela

neroși oameni ai
ermani, maghiari
inicieni, ingineri,
— din orașul de
toate localitățile
.ntrunit intr-o vidunare populară pentru
e și pace.
cuvintul de deschidere
Simion Scutea, președin.onsiliului
județean
al
a urcat la tribună Nicolae
vicepreședinte al Consiidețean al F.D.U.S., care a
.Asemenea intregului po
mi, locuitorii acestor stră.r.eleaguri românești, dăm o
i apreciere acțiunilor și inielor întreprinse de preîntele României,
tovarășul
colae Ceaușescu, ideilor nobile
aprinse in Chemarea și Apelul
F.D.U.S., în Apelul Consiliului na
țional al oamenilor muncii și al
Consiliului Suprem al Dezvoltării
-nomice și Sociale, pentru prounei politici de pace,
dezarmare, securitate
■re intre toate națiunile
reafirmăm viguros

Muntean, secretară a Comitetului
județean U.T.C., Antonie Plămă
deală,
mitropolitul
Ardealului,
Hans Schneider, președintele Con
siliului județean al oamenilor
muncii de naționalitate germană,
Kazinczy
Eugen,
președintele
Consiliului județean al oamenilor
muncii ’ de naționalitate maghiară,
Maria Căzăciuc, președinte al Co
mitetului județean al O.D.U.S.,
Elena Negreanu, președinta Co
mitetului județean al femeilor, s-au
pronunțat cu hotărîre pentru asi
gurarea
dreptului
omenirii la
viață, la pace, bunul suprem al
întregii umanități.
în încheiere, într-o atmosferă de
puternică angajare patriotică, participanții la adunare au adresat o
telegramă tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, în care, printre al
tele, se spune :

„Animați de minunatul dumneavoastră exemplu, ne exprimăm le
gământul solemn de a acționa cu toată energia, in deplină unitate cu
toți fiii patriei, pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, pentru apărarea păcii — cauză
scumpă a întregii omeniri".

încredere în forța nnită
a popoarelor

Severin :

>BETA-TURNU

Muncitoarea Victoria Vișan, de la
întreprinderea de confecții „Porțile
de Fier", a accentuat : „Vrem să
trăim în pace, să muncim în pace,
să ne bucurăm de binefacerile pe
care le oferă acest pămint minu
nat, prin munca noastră de zi cu
zi, dar pentru aceasta este necesar
să se pună capăt cursei înarmări
lor, să se treacă la dezarmare, și
în primul rînd la dezarmare nu
cleară".
La rîndul său, tînăra Pană Ondi
na, muncitoare la Fabrica de apa
rate de măsură și control, a sub
liniat : „Ne alăturăm milioanelor
de tineri din țara noastră și din
.ntreaga lume care se ridică în

.mică
lOviea, cei p..su GO 000
nți la adunarea pene și pace din muniJTurnu Severin au
■i nestrămutate de a
Rru ca pe planeta
nească liniștea și
toate națiunile,
ele colectivului de
i de la Combina
și hîrtie, Mitroi
ul comitetului de
Ilustrul exponent
spiratiilor națiu■ce ' "elaborare
3,
nr coi
toate
"rile
puse ... luj■, tova. șui
eține prin
'ra încre•rogresuucidita"da pa"ru al
’iață“.

mod hotărît împotriva cursei înar
mărilor și ne angajăm că vom mi
lita neobosit pentru înfăptuirea
inițiativelor de pace și dezarmare
ale conducătorului iubit al parti'dului și statului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu".
Și alți vorbitori, de vîrste și pro
fesii diferite, au dat expresie vo
inței unanime de a milita prin cuvint și fapte de muncă pentru ca
.glasul României să fie ascultat și
' omenirea să fie eliberată de spec
trul unui război pustiitor.
în telegrama pe care participanții au adresat-o tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU se spune,
între altele :

„Chemarea și Apelul F.D.U.S., Apelul Consiliului național al oa
menilor muncii și al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și
Sociale reflectă pregnant dreptul sacru al omenirii Ia viață, libertate
și pace, constituind încă o strălucită și grăitoare dovadă a grijii pe
care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
ne-o purtați pentru asigurarea condițiilor de pace, liniște și securitate,
vital necesare în măreața operă de edificare a societății socialiste și
comuniste pe pămintul scumpei noastre patrii".

viață, dreptul fundamental al fiecărui om
ricol pentru însăși soarta planetei
— a spus Vicol Panainte, primarul
municipiului — alăturîndu-ne glail de glasul întregului popor, al
artizanilor păcii de pretutindeni
urmînd exemplul președintelui
ii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
nenii muncii din Birlad își afircu hotărîre adeziunea nemăr’tă la ideile și inițiativele de
ale iubitului nostru condupronunțindu-se răspicat pen□rirea cursei înarmărilor și
■ea vieții pe Pămint".
îilalți vorbitori, între care
'otaru, președinta Comitetuîicipal al O.D.U.S., Constanrfecă, secretarul comitetului

de partid de la întreprinderea de
rulmenți, Valentina Ursu, secretara
comitetului U.T.C. de la întreprin
derea de confecții, Jurist Talașman, veteran de război, Lidia Ma
nuela Dristaru, pionieră, și-au ex
primat dorința fierbinte de a trăi
și munci sub un cer senin, încre
derea nestrămutată că, acționînd
strîns unite, popoarele lumii pot
determina însănătoșirea climatului
internațional, pot salva pacea.
în încheierea adunării, într-o
atmosferă plină de însuflețire, par
ticipanta au adoptat textul unei
telegrame adresate
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, în care,
printre altele, se spune :

Vă încredințăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, bîrlădenu ne vom precupeți eforturile în lupta pentru oprirea cursei înarilor și dezarmare nucleară, fiind conștienți că numai pacea, li
ntea și colaborarea între națiuni ne oferă condițiile favorabile penu edificarea vieții noi, pentru înfăptuirea istoricelor hotăriri ale
Congresului al XIII-lea ai partidului".
at de Virgiliu TATARU, Nicolae BRUJAN, Petru NECULA

:tozău,
mpolactice
î tema:
lină ai
Epoca
i a secrelului, tocu, fundalui de făuste multilaînăintare a
ism". Refera

tele și comunicările prezentate au
abordat o arie largă de probleme
ale dezvoltării și afirmării gtndirii
social-politice românești, ale teoriei
și practicii revoluționare contempo
rane, (Stelian Chipcr).
BOTOȘANI. Sub genericul „Opera
tovarășului Nicolae Ceaușescu —
strălucită contribuție la 'dezvoltarea
creatoare a gîndirii social-politice
și filozofice românești, la îmbogă
țirea teoriei și practicii revoluțio
nare contemporane", în sala de
festivități a consiliului popular ju

dețean s-a desfășurat un simpo
zion în cadrul căruia au prezentat
comunicări și referate activiști de
partid și de stat, cercetători și ca
dre universitare din București, Iași
și Botoșani. (Silvestri Ailenei).
TULCEA. în cadrul manifestă
rilor dedicate împlinirii a 20 de
ani de la Congresul al IX-lea al
partidului, la casele de cultură din
Măcin și Babadag au avut loc
simpozioane cu tema
„Epoca
Ceaușescu, perioada celor mai mari
Înfăptuiri în patria noastră". La

tovarAsa elena cearsesco a mit

Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu
de participantă la Plenara Consiliului Național
pentru Educație fizică și Sport
Luni s-a desfășurat în Capitală
Plenara Consiliului Național pentru
Educație Fizică și Sport.
Participanții la plenară au adoptat,
intr-o atmosferă de puternic entu-

PE Î0HASA MARIA EUGENIA NEIO
Tovarășa Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru ai guvernului, a primit, lunț
după-amiază, pe tovarășa Maria
Eugenia Neto, soția fostului pre
ședinte al Republicii Populare An
gola, care efectuează o vizită in țara
noastră.
Cu acest prilej, tovarășa Maria
Eugenia Neto a adresat calde mul
țumiri pentru întrevederea acorda
tă, pentru posibilitatea oferită de a
vizita din nou România și de

ziasm, o telegramă adresată tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, în care se spune :

Activul mișcării sportive, reunit în cadrul plenarei C.N.E.F.S., care
s-a desfășurat în preajma unei aniversări cu adinei semnificații în viața
partidului, poporului și patriei noastre — împlinirea a 20 de ani de la
Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, de cind în fruntea
partidului vă aflați dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general — vă transmite cele mai alese sentimente de dragoste și
înaltă prețuire pentru rodnica dumneavoastră activitate, pe care o desfășurați neobosit in slujba poporului, a scumpei noastre patrii socialiste.
Plenara Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport rapor
tează conducerii partidului, dumneavoastră personal, că in prima jumătate
a anului 1985, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au
fost obținute unele realizări în domeniile mișcării sportive. în cadrul
manifestărilor dedicate Anului Internațional al Tineretului — strălucită
inițiativă a României socialiste — precum și al „Daciadci" au fost orga
nizate numeroase competiții sportive de masă, reprezentînd o importantă
cale de antrenare a populației, in special a tineretului, in activitățile
sportive.
Prin performanțele sportivilor noștri, dorim să răspundem grijii per
manente pe care dumneavoastră personal o acordați sportului, condițiilor
minunate pe care le avem in patria noastră socialistă. Totodată, dorim
ca sportivii noștri să poarte in lumea întreagă mesajul înflăcărat de pace,
colaborare și înțelegere între popoare, idealuri scumpe tuturor, pe care
România socialistă, prin strălucitele dumneavoastră inițiative, le promo
vează cu consecvență și tenacitate.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae
Ceaușescu, că nu ne vom precupeți eforturile pentru a îndeplini înaltele
obiective încredințate mișcării sportive, pentru a ne spori contribuția Ia
realizările poporului nostru, sub directa și strălucita dumneavoastră con
ducere, pentru a fi demni de epoca pe care cu nespusă mindrie patriotică
o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".

La primul punct al ordinii de zi,
plenara a adoptat in unanimitate
Planul de măsuri privind participa
rea C.N.E.F.S., a organizațiilor spor
tive la acțiunile consacrate luptei
pentru pace, pentru dezarmare. Cei
prezenți și-au manifestat deplina
adeziune față de inițiativele Româ
niei, ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu privind intensificarea ac
țiunilor menite să contribuie la mo
bilizarea popoarelor de pretutindeni
la lupta pentru salvgardarea dreptu

Sărbătorirea Zilei învățătorului
în întreaga țară au avut loc adu
nări festive consacrate sărbătoririi
Zilei învățătorului, organizate ,pe
municipii, orașe și centre de comu
nă, precum și la nivelul centrelor
universitare.
Adunările s-au desfășurat sub
semnul mobilizării întregului perso
nal didactic și al organizațiilor sin
dicale din învățămint la înfăptuirea
hotărîrilor celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, a orientărilor și
indicațiilor secretarului general al
partidului, președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cu privire la educarea co
munistă, revoluționar-patriotică a ti
nerei generații, la formarea omului
nou, multilateral pregătit pentru
muncă și viață. Desfășurate în atmo
sfera de puternică angajare revoluționar-patriotică în care întregul nostru
popor intîmpină aniversarea a 20 de
ani de la istoricul Congres al IX-lea
al P.C.R., de cind în fruntea parti
dului și statului se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu, manifestările pri
lejuite de Ziua învățătorului au evi
dențiat succesele obținute de cadrele
didactice, sub conducerea organelor
și organizațiilor de partid, în munca
de educare și formare a tinerelor
generații, de ridicare a nivelului ca
litativ și eficienței procesului de învățămînt, în integrarea acestuia cu
cercetarea, producția și viața so
cială, contribuția pe care o aduc
slujitorii școlii la ridicarea nivelu
lui de cultură și civilizație al po
porului.
Ministerul Educației și învățămintului a conferit, în această zi de
sărbătoare, numeroase titluri de
„evidențiat", ca apreciere a muncii
cadrelor didactice care s-au distins
în activitatea instructiv-educativă și
social-obștească.
într-o atmosferă de însuflețitor
patriotism, participanții la adunările
festive
au
trimis
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU telegrame
în care, în numele tuturor slujitori

lui fundamental al umanității, drep
tul la pace, la dezvoltare indepen
dentă, Ia o existență liberă.
în cadrul plenarei au fost anali
zate, de asemenea, principalele obiec
tive ale dezvoltării activității de edu
cație fizică și sport în acest an, pre
cum și măsurile pentru pregătirea
activităților în 1986.
La plenară a participat șl a luat
cuvintul tovarășul Ion Radu, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

zilei

Cronica
Cu prilejul sărbătoririi Zilei na
ționale a Republicii Burundi, amba
sadorul acestei țări la București,
Paul Munyembari, a oferit, luni, o
recepție.
Au participat Maxim Berghianu,
ministrul muncii, reprezentanți ai

conducerii altor ministere și institu
ții centrale, oameni de cultură ■ și
artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București,
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada Libanului
La Ambasada Libanului la Bucu
rești a avut loc, luni, prezentarea
de condoleanțe în legătură cu în
cetarea din viață a fostului pre
ședinte al Republicii Liban, Elias
Sarkis.
Din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, o delega
ție formată din Ilie Văduva, vice
președinte al Marii Adunări Națio

tV
20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea in economie
20,25 Teatru TV (color) : ,.Neamul Arjoca“ de Mihail Davidoglu — Pre

a se reintîlni cu tovarășa Elena
Ceaușescu.
în cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele raporturi de prietenie și
colaborare statornicite între Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Angola, precum și dez
voltarea pe care o cunoaște în con
tinuare colaborarea dintre cele două
țări și popoare pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și
în alte domenii de interes reciproc.
întrevederea s-a desfășurat într-o
ambianță
cordială. de
caldă
prietenie.

nale, Victor Ciobanu, ministrul să
nătății, Traian Pop, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, a pre
zentat profunde condoleanțe. Mem
brii delegației au păstrat un mo
ment de reculegere in fața portre
tului îndoliat al defunctului și au
semnat în cartea de condoleanțe
deschisă la ambasadă.
(Agerpres)

vremea
i

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 2 iulie, ora 20 — 5 iulie, ora
20. în tară: Vremea va fi răcoroasă.
Cerul va fi variabil, cu înnorări mal
accentuate in regiunile nordice, cen
trale și de est. Vor cădea ploi locale.
Averse se vor semnala în Maramureș,
Transilvania, Moldova și toate zonele
de munte șl deluroase ale țării și cu
caracter izolat în rest. Cantitățile de
apă mai pot depăși sporadic 15 litri
pe metrul pătrat. Vîntul va sufla slab
pînâ la moderat, cu unele intensificări

mieră TV — Interpretează : Boris
Ciornei,
Ștefan
Radof, Traian
Stănescu, Gheorghe Visu, Elena
Bog, Eugenia Maci, Ioana Pavelescu, Lamia Beligan, Gelu Nuțu,
Răzvan Vasilescu ■— Regia artisti
că : Anca Ovanez Doroșenco
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

lor școlii și al tineretului studios,
adresează conducătorului partidului
și statului nostru calde mulțumiri
și profundă recunoștință pentru mi
nunatele condiții de viață și muncă
asigurate, pentru orientarea nouă,
revoluționară a învățămintului româ
nesc, pentru sprijinul deosebit acor
dat dezvoltării și modernizării aces
tuia, în strînsă legătură cu produc
ția și cercetarea, cu ritmul înalt de
dezvoltare a țării prefigurat în docu
mentele marelui forum al comuniș
tilor români. în telegrame este re
levată neobosita activitate a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. dedicată
— cu exemplară dăruire și clocoti
toare pasiune — slujirii intereselor
supreme ale partidului și poporului,
ridicării patriei noastre pe cele
mai înalte culmi de civilizație,
bunăstare și progres, afirmării tot
mai puternice a României în rîndul
națiunilor lumii.
De asemenea, telegramele aduc un
cald omagiu tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
strălucit om politic și savant de
reputație internațională, sub a cărei
îndrumare și conducere școala româ
nească a cunoscut un drum ascen
dent. aiăturîndu-se realizărilor dobîndite în domeniul științei, deve
nind un principal factor de progres
și civilizație.
Oamenii muncii din învățămint
dau glas adeziunii lor, alături de
întregul popor, la noile inițiative de
pace
ale
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, reafirmîndu-și atașamen
tul la politica internă și externă a
țării noastre, angajîndu-se solemn să
militeze cu consecvență pentru în
deplinirea sarcinilor ce revin școlii
din mărețele obiective stabilite de
Congresul al XIII-lea al partidului,
să-și sporească aportul la realizarea
Programului de construire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate
și înaintare a României spre comu
nism.
(Agerpres)

la munte și tn. estul țării cu
36—40
km/h, predomlnind din nord. Tempera
tura aerului în intervalul de prognoză
va evolua astfel: valorile maxime
diurne între 17 și 20 de grade în nor
dul șl centrul țării și între 22 și Ș7 de
grade in rest. Minimele nocturne vor
fi cuprinse între G și 16 grade, mai coborîte în depresiunile
intramontane.
Condițiile de producere a grindine! se
mențin in prima parte a intervalului,
dar ele vor fi izolate. In
București:
Vremea va fi
răcoroasă, cu
cerul
schimbător, favorabil ploii îndeosebi
după-amiaza. Vîntul va sufla slab pînă
la moderat. Temperatura maximă va
urca pînă la 24—26 de grade, iar mi
nima va cobori noaptea de la 12 pină
la 14 grade.

H H E El H S
(Urmare din pag. I)

ratorii și toți cei 300 de
mecanizatori.
— Realizări ?
— în primul rînd recol
tele care au sporit de la
an la an în unitățile noas
tre agricole. Apoi satisfac
ția unor construcții pe care
le-am realizat : noi atelie
re și hale pentru mașini,
un local nou, -o cantină
pentru muncitori...
— Și satisfacții persona
le ?
— Am o familie trainică,
armonioasă. Soția mea,
Violeta, e profesoară aici,
în comună. Avem trei
copii: Un adevărat buchet
de flori ! Și tot la capitolul
satisfacții personale tin ne
apărat să adaug respectul
și prietenia celor din jur.
Parcă sîntem împreună de
cind s-au tras primele
brazde aici. Adică dintotdeauna. Cerul României
socialiste este — pretutin
deni — o imensă, infinită
cupolă a egalității, libertă
ții, a muncii înfrățite.
...într-o casă de pe una
din străzile Brașovului, si
tuată în preajma vechiului
zid al cetății (poate de aici
și numele de strada Caste
lului), stăm îndelung de
vorbă cu artistul plastic
Helfpied Weiss.
— De cind mă știu, din
primii ani ai copilăriei,
muntele Tîmpa coboară
prin fundul grădinii, prin
curte, ajungînd pină in
pragul casei mele.
— De fapt întreg Brașo
vul vă pătrunde în casă
prin picturi, prin gravuri,
prin aceste admirabile
imagini.
— Sper că nu numai la
mine în casă, ci și în ca
sele și în sufletele oame
nilor din întreaga țară. Am
lucrări la Muzeul Republi
cii Socialiste România, la
Muzeul de artă din Brașov,
la alte săli de artă plas
tică.
— Care sînt temele ce vă
preocupă îndeosebi ?
— Dacă ar fi să esențializez, aș putea zice că sint
două : tema muncii și tema
păcii. Teme fundamentale,

strîns legate între ele. De
altfel, titlurile unora din
tre lucrările mele vorbesc
de la sine : „Mai mult
oțel", „Pe ogoarele înfră
țite", „Urcuș în bloc", „Nu
războiului", „Schimbul de
dimineață", „Uniți sub
steagul partidului"... Simt
că, prin ce am realizat mai
bun, comunic cu țara în
treagă, dar parcă în primul
rind cu Brașovul meu.
Acesta e locul rădăcinilor
mele. Cind eram copil mer
geam în fundul grădinii și
săream zidul cetății cățărîndu-mă de crengile
unui nuc care a crescut
o dată cu mine. In chiar

cu aceeași sete de a cu
noaște, de a descoperi. Mai
ales în ultimele două de
cenii ritmul înnoirilor esto
uluitor. Merg în fabrici, în
cooperative agricole, în
noile cartiere ale căror
blocuri impunătoare se ar
monizează atit de bine cu
munții din jur. Mă întilnesc mereu cu prieteni,
cu oameni diferiți. Pe unii
îi știu de o viață. Alții
mi-au fost elevi, mă salută
și mă întreabă de sănătate.
Viața mi-i plină in acest
loc ai inimii mele.
...Muzeul județean Covasna sălășluiește într-o
clădire frumoasă, construi-

FII Al ACELEIAȘI PATRII
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anul nașterii mele fusese
plantat aici de veverițe...
— De veverițe ? !
— Da, ele ascund toam
na nucile în pămint. Unele
încolțesc, șșa cum s-a intimplat și cu nucul copilă
riei mele. Au trecut de
atunci 75 de ani. Nucul s-a
uscat. A fost dat ca rădă
cinile mele să fie mai pu
ternice. Aceste rădăcini
sintiși mai vechi prin stră
moșii mei. Tatăl meu a
fost elev și profesor la Li
ceul Honterus ; eu am fost
elev și profesor la același
liceu ; fiul meu Ortwin,
cel care îmi continuă în
deletnicirea de artist plastic, a fost și el elev și pro
fesor la Liceul Honterus.
De curind s-a intors de la
o specializare de un an la
Viena, făcută pe baza unei
burse Herder. Acum îi de
prinde cu artele plastice
pe copiii de la Casa Pio
nierilor. Așadar, pot spune
că voi avea mulți urmași
în strădania de oglindire a
vieții, a frumosului, a su
fletului oamenilor de pe
aceste meleaguri ale Țării
Bîrsei...
— Pe care le cunoașteți
foarte bine...
— Le-am cutreierat toată
viata și le străbat și acum

CARNET CULTURAL
Casa de cultură a sindicatelor din
orașul Tulcea și la cluburile mun
citorești ale întreprinderii de alu
mină și întreprinderii de construc
ții de nave și utilaj tehnologic au
fost deschise expoziții de carte sub
genericul „20 de ani de istorie
revoluționară". (Neculai Amihulesei).

tă în specificul locului.
Sint adunate aici comori
de preț, vestigii ale mul
tor milenii de viață mate
rială și spirituală. Printre
oamenii de știință care
le-au orînduit cu grijă și
dragoste se află și doctorul
în istorie Zoltân Szekely,
directorul muzeului, care
îndeplinește și importanta
funcție obștească de pre
ședinte al Consiliului ju
dețean al oamenilor mun
cii de naționalitate ma
ghiară.
— în anii construcției
socialiste, cu deosebire în
perioada de după Congre
sul al IX-lea, istoriografia
românească a cunoscut o
dezvoltare fără precedent
— subliniază interlocutorul
nostru. Bucurindu-ne de
deschiderile innoitoare de
terminate de acest istoric
congres, noi, cercetătorii,
am abordat o seamă de
probleme majore ale isto
riei patriei. Activitatea
noastră s-a integrat orga
nic în eforturile creatoare
ale întregului popor pentru
edificarea noii societăți pe
pămintul României.
Străbatem împreună nu
meroasele săli ale muzeu
lui, ne oprim în fața expo
natelor.

HUNEDOARA. în organizarea
Consiliului municipal de educație
politică și cultură socialistă Hu
nedoara, cea de-a 13-a ediție a
Festivalului artei pădurenilor, s-a
desfășurat sub semnul marilor îm
pliniri matefiale și spirituale din
cei 20 de ani care au trecut de la
Congresul ai IX-lea al partidului.
Mii de hunedoreni au participat la
simpozioane, recitaluri de versuri
patriotice, dezbateri și expuneri
despre mărețele realizări ale socia
lismului, au luat cunoștință de

— Foarte multe din pie
sele pe care le vedeți
le-am strîns chiar eu, cu
mina mea, cutreierînd o
viață întreagă munții, dea
lurile și luncile, făcind să
pături sau mergind pe Ia
oamenii care — cu mare
dragoste față de trecutul și
adevărul istoric — au scos
la lumină și ne-au dăruit
obiectele expuse aici.
Sînt numeroase mărturii
care atestă existența pe
aceste meleaguri a strămo
șilor românilor incă din
mileniul al doilea înaintea
erei noastre, formarea po
porului român și .dăinuirea
sa neîntreruptă în aceste locuri și în tot cuprinsul
spațiului carpato-dunărean.
Acestora li se adaugă măr
turiile despre trecerea sau
statornicirea pe pămintul
românesc a altor neamuri,
despre lupta comună îm
potriva înrobirii și asupri
rii, despre victoriile din
anii socialismului, despre
libertatea și frăția care au
dobîndit noi atribute de
temeinicie, mai ales în
ultimele două decenii de
strălucită istorie.
Părăsim liniștitele dar
atit de semnificativele săli
ale muzeului, pătrunzînd
în freamătul viu, clocotitor
al orașului. Urcăm dealul
cetății. De aici, de sus, se
vede întreg municipiul
Sfintu Gheorghe cu marea
și moderna sa platformă
industrială de pe Cîmpu
Frumos, cu impunătoarele
sale edificii de cultură, de
sport, de sănătate, cu arhi
tectonica măiastră a vaste
lor sale cartiere noi, cu
admirabilele monumente —
simboluri ale libertății și
unității noastre. Toate acestea întregesc firesc —
într-un proces de creație
continuu — istoria multi
milenară tezaurizată în
muzeu, așa precum conti
nuă a fost și este dăinui
rea noastră. O continuitate
de viață înfrățită, de luptă,
de muncă, de aspirații, desăvîrșindu-se prin cele mai
de seamă împliniri ale
celei mai fertile perioade
din istoria României —
„Epoca Ceaușescu".

tradițiile culturale ale pădurenilor,
continuitatea și permanenta lor
pe aceste străvechi meleaguri ro
mânești. (Sabin Cerbu).
IAȘI. Cercetătorii de la Institu
tul de istorie și arheologie
„A. D. Xenopol" și cadrele didac
tice de la Facultatea de istorie și
filozofie a Universității „Al. I.Cuza"
din Iași au organizat un simpozion
prilejuit de împlinirea a 20 de ani
de la Congresul al IX-lea al par
tidului. Tema „Istoria românilor
în dezbaterea istoriografică inter

INFORMAȚII SPORTIVE
HANDBAL. In cadrul competiției
internaționale masculine de handbal
„Trofeul Iugoslavia", de la Tivat, o
selecționată română a întrecut cu
scorul de 27—26 (14—11) reprezen
tativa R.D. Germane. Cei mai bun
jucător de pe teren a fost handba
listul român Alexandru Folker, care
a înscris 14 goluri. într-un alt meci,
Iugoslavia' a dispus cu scorul de
22—21 (11—9) de Polonia. ® Turneul
internațional feminin de handbal de
la Varna s-a încheiat cu victoria
echipei U.R.S.S. — 10 puncte, urmată
de R.D.G. — 8 puncte, Polonia — 6
puncte, România — 4 puncte, Fran
ța — 2 puncte, Bulgaria — zero
puncte. Rezultate din ultima zi a
concursului : U.R.S.S. — R.D. Ger
mană 23—18 ; Franța — România
19—16 ; Polonia — Bulgaria 23—22.
CANOTAJ. în ziua a doua a rega
tei internaționale de la Duisburg
(R.F.G.), proba de canoe simplu —
500 m a fost cîștigată de sportivul
român Aurel Macarencu — 1’54”83/
100, urmat de Janos Sarusi (Unga
ria) — l’55”12/100 și Petr Prochazka
(Cehoslovacia) — 1’56”39/100. în pro
ba de canoe dublu, pe distanța de
10 mile, echipajul român SimionovGurei s-a situat pe locul 2, cu timpul
de 42’34”55/100.
FOTBAL. în orașul Qingdao s-a
disputat meciul internațional amical
de fotbal dintre selecționatele de ti
neret ale R.P. Chineze și României.
Partida s-a încheiat la egalitate 1—1
(0—0). Golul echipei române a fost
înscris de Emil Ursu (min. 81).
POLO. „Cupa Dunării" la polo pe
apă desfășurată la Bratislava a re
venit echipei Cehoslovaciei cu 6
puncte, urmată de România — 4
puncte, Anglia — 2 puncte, Polonia
— zero puncte. în ultimele două me
ciuri, echipa României a pierdut cu
9—10 la Cehoslovacia și a întrecut
cu 8—7 formația Poloniei.
TIR. Proba de pistol cu aer com
primat din cadrul concursului inter
național de tir de la Sofia a fost cîș
tigată de Rolf Melmann (R.F.G.) cu
580 puncte (după baraj), urmat de
Sorin Babii (România) — 580 puncte,
L. Diakov (Bulgaria) — 579 puncte.
ȘAH. în turneul interzonal femi
nin de șah de la Jeleznovodsk după
nouă runde conduce Marta Litinskaia (U.R.S.S.) cu 6,5 puncte. Mar
gareta Mureșan (România) ocupă lo
cul 4 cu 4,5 puncte și două partida
întrerupte.
națională" a fost susținută, cu in
tervenții de înalt nivel științific,
de către specialiști din Iași și
București. (Manole Corcaci).
DÎMBOVIȚA. în comuna Bucșanl
a fost deschisă tabăra națională de
sculptură organizată de C.C. al
U.T.C., în colaborare cu Consiliul
Culturii și Educației Socialiste și
Uniunea artiștilor plastici. Parti
cipă tineri artiști plastici care vor
realiza lucrări monumentale, desti
nate să înfrumusețeze municipiul
Tîrgoviște. (Gh. Manea).

„EPOCA CEAUSESCU" 3985 r'S'
epoca unei intense activități internaționale
a României socialiste

1965
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România, ca țară europeană, acționează consecvent pentru în
făptuirea securității în Europa, considerînd că aceasta are o impor
tanță fundamentală pentru pace și destindere în întreaga lume. Reali
zarea securității europene trebuie să conducă, în ultimă instanță, la
așezarea relațiilor dintre statele continentului pe baza deplinei
egalități în drepturi, la intensificarea colaborării reciproc avan
tajoase dintre state, oferind, totodată, fiecărui stat garanția deplină
de a se afla la adăpost de orice primejdie de agresiune din afară sau
de amestec în treburile sale interne.
NICOLAE CEAUȘESCU
Eveniment de rezonantă istorică in
conștiința poporului nostru. Con
gresul al IX-lea al partidului a des
chis, așa cum bine este știut, o etaDă nouă, calitativ superioară a poli
ticii externe românești, de afirmare
puternică a României pe plan .mon
dial. Retrospectiva celor două decenii
care au trecut de la acest eveni
ment de profundă semnificație poli
tică pentru destinele patriei reliefea
ză, ca una din sursele principale ale
prestigiului dobindit de România pe
continentul nostru si in lume, anga
jarea fermă a partidului nostru, a
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in sprijinul edifi
cării securității și cooperării în
Europa, al transformării continen
tului nostru într-o zonă a păcii
și înțelegerii între toate po
poarele. Cu deosebită putere se
evidențiază rolul deosebit al țării
noastre, contribuția excepțională a
președintelui Nicolae Ceausescu la
definirea și cristalizarea conceptului
de securitate europeană. perseve
renta si neobosita sa activitate în
dreptată spre transpunerea in viată
a marelui deziderat al infăptuirii
securității pe continent.

Obiectiv de prim ordin al
politicii externe românești.
Chiar in raportul prezentat la Con
gresul al IX-lea al P.C.R., tovarășul
Nicolae Ceaușescu a pus cu putere
în lumină importanta acordată de
partidul și statul nostru asigurării
condițiilor de liniște și securitate,
atit de necesare infăptuirii progra
melor de dezvoltare socialistă a pa
triei, faptului că numai sub un cer
senin poporul nostru, ca si celelalte
popoare, își poate concentra toate re
sursele sale umane și materiale vas
tului său efort constructiv. în prime
le sale cuvîntări si declarații după
ce congresul îl învestise cu funcția
supremă de conducere a partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu avea să
definească făurirea securității in spa
țiul geografic european drept unul
din obiectivele de prim ordin ale
politicii externe a României socia
liste.
Este deosebit de semnificativ fap
tul că în ampla și susținuta activi
tate pe plan international a președin
telui tării problemele securității eu
ropene au ocupat permanent un loc
de seamă atit sub aspectul lor con
ceptual cit si pe planul acțiunii prac
tice. Securitatea europeană a fost
astfel definită de tovarășul Nicolae
Ceaușescu ca un sistem de angaja
mente ferme din partea tuturor sta
telor. precum și de măsuri concrete
de natură să ducă la excluderea for
ței și a amenințării cu folosirea for
ței. să ofere tuturor țărilor garanții
depline că se află la adăpost de orice
act de agresiune, să favorizeze o rod
nică colaborare între toate popoarele
continentului. în concepția partidului
și statului nostru, edificarea secu
rității europene este imperios nece
sară atit în lumina învățămintelor
trecutului — Europa fiind continentul
de unde au pornit cele două războaie
mondiale — cit mai ales a realităților
prezentului — în această zonă fiind
concentrate uriașe arsenale, inclusiv
nucleare, și mari efective militare.

Norme democratice în
consens cu deplina egalita
te în drepturi a statelor. Sub‘
liniind necesitatea imperioasă a în
făptuirii acestui deziderat, ca si te
lul final al edificării unui sistem
trainic de securitate europeană.
România, președintele ei au elaborat,
totodată, ca o contribuție fundamen
tală, căile și metodele concrete de
înfăptuire a unui asemenea obiectiv
în cadrul pregătirii și desfășurării,
între 1972—1975, a primei conferințe
pentru securitate si cooperare în Eu
ropa. Astfel. România a fost țara
care. încă din prima zi a consultări
lor multilaterale ce au dus la convo
carea conferinței general-europene. a
militat neabătut pentru elaborarea
unor norme noi de negociere menite
să’ dea expresie deplinei egalități în
drepturi, suveranității si independen
tei fiecărui stat participant. La
propunerea țării noastre a fost adop
tată prevederea potrivit căreia la
consultările multilaterale și ulterior

Ia conferință „statele participă ca
state independente și suverane in
condiții de deplină egalitate". S-a
stipulat, totodată, în mod expres că
negocierea general-europeană „se
desfășoară in afara alianțelor mi
litare".
Paralel cu aceasta, tara noastră a
participat activ la elaborarea și de
finirea regulii consensului, ca regu
lă de adoptare a tuturor hotăririlor
de fond și de procedură. Consensul
a dat expresie egalității in drepturi
a statelor participante, manifestării
lor independente : a constituit un
mijloc esențial de promovare a inte
reselor legitime ale fiecărei țări
participante, o metodă de negociere
care a conferit si conferă hotăririlor
adoptate o trăinicie mult superioară
celor adoptate prin vot. In sfirșit,
România a militat pentru aplicarea
principiului rotației la prezidarea lu
crărilor si pentru ca în cadrul con
ferinței să nu existe organe de lucru
închise, selective, ci dimpotrivă sta
tele participante să aibă posibilita
tea de a lua parte la lucrările tuturor
organelor constituite.
în elaborarea hotăririlor și respec
tarea neabătută a acestor norme de
mocratice, țara noastră a jucat un
rol de prim ordin, ceea ce a făcut pe
nu puțini observatori să afirme
că România, președintele ei, au
fost „conștiința vie a Conferinței ge
neral-europene".

Un proces ce se cere în
tărit și dezvoltat. A?a cum se
știe, Conferința general-europeană a
reprezentat un eveniment de însem
nătate istorică in viața continentului,
înscriind în Actul său final princi
piile care trebuie să guverneze rela
țiile mutuale dintre statele partici
pante, la formularea cărora România
și-a adus de asemenea o contribuție
hotăritoare, precum și un amplu pro
gram de măsuri și direcții -de acțiune
în domeniile politic, militar, econo
mic, tehnico-științific și în alte do
menii, Conferința de la Helsinki a
postulat, in mod necesar, continuarea
eforturilor multilaterale în vederea
adîncirii procesului edificării secu
rității europene.
Atit în cuvîntarea rostită în capi
tala finlandeză, cu prilejul semnării
Actului final, cit și în numeroase
luări de poziție ce au urmat înche
ierii Conferinței general-europene,
președintele Nicolae Ceaușescu a
subliniat însă că „etapa IIelsinki“ nu
reprezintă decit începutul procesului
de edificare a securității europene,
dezvoltarea și întărirea sa presupunind eforturi susținute si perseveren
te din partea tuturor statelor parti
cipante. Tocmai in acest spirit, țara
noastră a făcut tot ce i-a stat în pu
tință. în acești din urmă ani. pentru
asigurarea continuității procesului
început la Helsinki, pentru a-si adu
ce contribuția la.materializarea prin
cipiilor si normelor convenite în
Actul final. Reuniunile general-eu
ropene de la Belgrad, Madrid și în
prezent cea de la Stockholm, intilnirile la nivel de expert! si la alte ni
veluri în problemele colaborării eco
nomice. tehnico-stiintifice. culturale
s.a. stau mărturie statorniciei cu care
România a acționat si acționează în
acest sens. Si în această privință ro
lul hotărîtor revine tovarășului
Nicolae Ceaușescu. ale cărui merite
si activitate neobosită pentru triumful
idealurilor păcii si colaborării, pentru
făurirea unei Europe a păcii si co
laborării, s-au bucurat si se bucură
de o largă recunoaștere interna
țională.
întreaga evoluție a evenimentelor
a pus, de altfel, in lumină realismul
și înalta răspundere a apelului adre
sat după Conferința de la Helsinki
de președintele României de a se ac
ționa in continuare cu perseverență,
în spirit constructiv, pentru transpu
nerea în viată a înțelegerilor și pre
vederilor stabilite, pentru ca perspecr
tivele deschise să fie fructificate in
folosul progresului cauzei securității
europene. Din păcate, neînțelegerea
faptului că destinderea are încă un
caracter fragil, reversibil a dus la o
anumită stare de automulțumire, a
făcut să nu se acționeze cu destulă
fermitate pentru realizarea obiecti
velor convenite, pentru înlăturarea
obstacolelor existente în calea pro

cesului de făurire a securității eu
ropene.

Problema principală — în
crederea și dezarmarea. Mai
mult decit atit. în toti acești ani.
cursa înarmărilor s-a intensificat
continuu, ceea ce a dus la acumu
larea in arsenalele europene de noi
și noi arme, care supun unui pericol
imens viața tuturor popoarelor, con
stituind, totodată, o amenințare fără
precedent la adresa întregii omeniri.
O situație de o deosebită gravitate
s-a creat în Europa odată cu tre
cerea la amplasarea de către S.U.A.
a rachetelor cu rază medie de acțiune
în unele țări vest-europene și, ca
urmare, la realizarea de către Uniu
nea Sovietică a contramăsurilor
nucleare anunțate. Cu atit mai mult,
problemele securității europene se
pun astăzi în termeni cu caracter
imperativ, prioritar. Tocmai de aceea, salutînd începerea negocierilor
sovieto-americane de la Geneva în
problemele armelor nucleare și cos
mice, România, președintele Nicolae
Ceaușescu au cerut să se dea dova
dă de spiritul de răspundere nece
sar, să se depună eforturi susținute
pentru încheierea acestora cu rezul
tate concrete, de natură să ducă la
reducerea și apoi la eliminarea tu
turor armelor nucleare de pe con
tinent, ca și din restul lumii. întrucit problema eurorachetelor nu re
prezintă o chestiune care să intere
seze numai anumite state, respectiv
numai pe cele posesoare de rachete,
ci toate statele, toate popoarele din
Europa, din întreaga lume, România
a evidențiat necesitatea ca toate acestea să acționeze și să-și aducă
contribuția la soluționarea lor. în
mod deosebit se impune ca țările
din cele două pacte militare —
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia
— să se întîlnească, să ia inițiative
și să contribuie, în forme corespun
zătoare, la succesul acestor negocieri.
Pe aceeași linie se înscriu demer
surile președintelui României, prin
mesajele adresate conducătorilor
U.R.S.S. și S.U.A., apelurile Marii
Adunări Naționale, ale Frontului
Democrației și Unității Socialiste și
ale diverselor organizații de masă și
obștești, care au dat glas gîndurilor
și năzuințelor de pace ale tuturor
popoarelor lumii.
Numărindu-se printre inițiatorii
Conferinței pentru măsuri de Încre
dere și de securitate și pentru dez
armare in Europa, România a depus
și depune eforturi susținute pentru
finalizarea cu succes a acestui prim
for general-european in problemele
încrederii și dezarmării, pentru ca
el să se înscrie ca o contribuție efectivă la reducerea tensiunii din
viața internațională, pentru reluarea
politicii de pace, dezarmare, destin
dere și colaborare în Europa și pe
întreg globul. Pe masa de lucru a
conferinței, alături de propunerile
unui șir de state se află documentul
„Poziția României, concepția și con
siderentele președintelui
Nicolae
Ceaușescu privind măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare in Europa", document ce a
supus atenției țărilor participante
un evantai larg de propuneri rea
liste, menite să deschidă o per
spectivă reală pentru depășirea si
tuației de gravă încordare pe conti
nent.
între acestea
se
află
notificarea ' prealabilă a manevrelor
militare1 și a mișcărilor de trupe și
armamente de amploare, restrîngerea unor activități militare de na
tură să afecteze încrederea și se
curitatea statelor, cum sint îndeosebi
activitățile militare din apropierea
frontierelor
naționale ale altor
state, și din alte zone sensibile ale
continentului european, consolida
rea in continuare a angajamentului
statelor de a nu se recurge la forță
și la amenințareâ cu forța în rela
țiile reciproce.
Prin pozițiile exprimate,
prin
propunerile constructive prezentate,
România socialistă și-a manifestat
și își manifestă hotărîrea fermă de
a-și aduce și în continuare întreaga
contribuție la făurirea unei Europe
fără arme nucleare, o Europă unită,
a colaborării, înțelegerii și păcii, cu
respectarea orînduirii din
fiecare
țară.

Radu BOGDAN

INIȚIATIVE, PROPUNERI DE LARG RĂSUNET INTERNAȚIONAL
© La cea de-a XX-a sesiune a Adunării Generale
a O.N.U., din 1965, a fost adoptată, din inițiativa
României, rezoluția „Măsuri pe plan regional in ve
derea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate în
tre statele europene aparținind unor sisteme economice
și sociale diferite".
© în perioada anilor 1972-1975, țara noastră a
adus o contribuție deosebită la pregătirea, desfășu
rarea și încheierea cu succes a primei Conferințe pen
tru securitate și cooperare în . Europa. Prin inițiative
le sale, ea a contribuit în mod însemnat la elaborarea
normelor de procedură democratice ale C.S.C.E. Actul
final de la Helsinki, din 1975, conține, de asemenea,
numeroase idei preconizate de România.
O La reuniunea general-europeană de Ia Madrid,
România a depus eforturi susținute pentru convocarea
Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate
și pentru dezarmare în Europa, de la Stockholm.

• In perioada de după 1975, țara noastră a luat
parte activă, prezentind numeroase inițiative și pro
puneri, la toate întîlnirile la nivel de experți, stabi
lite prin documentele reuniunilor general-europene :
Forumul științific european de la Hamburg, reuniunile
de experți de la Montreux și Atena, consacrate exa
minării și elaborării unei metode de reglementare
pașnică a diferendelor, reuniunea de experți de la
La Valletta și seminarul de la Veneția, dedicate coo
perării economice, științifice și culturale în regiunea
Mediteranei și altele.
® Concepția și considerentele președintelui Nicolae
Ceaușescu privind măsuri de încredere și securitate și
pentru dezarmare în Europa, care s-au aflat la baza
documentului de lucru prezentat de România în ca
drul Conferinței de la Stockholm, s-au bucurat de o
largă apreciere.

ZIUA

ATENA

Președintele Consiliului Central al U.G.S.R.
primit de primul ministru al Republicii Elene

Președintele Uniunii pentru Progres Naționi
Președintele Republicii Burundi
Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Bur
aniversare a proclamării independenței de stat — vă adre
felicitări, împreună cu cele mai bune urări.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și ;
între partidele și țările noastre vor cunoaște o tot mai
spre binele popoarelor român și burundez, al păcii, colab
în lume.
Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar >
prieten progres și prosperitate.

nesc, cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de noi
succese în activitatea ce o desfă
șoară pentru dezvoltarea continuă a
României, împreună cu expresia
deosebitei considerații pentru con
tribuția importantă pe care o aduce
la cauza păcii, destinderii și colabo
rării in lume.
în cadrul întrevederii a fost ex
primată satisfacția față de bunele
raporturi tradiționale româno-elene,
inclusiv dintre sindicatele din cele
două țări, și a fost subliniată nece
sitatea participării mai active a miș
cării sindicale internaționale pentru
oprirea cursei înarmărilor și preve
nirea unei catastrofe nucleare, pen
tru reluarea și consolidarea politicii
de pace, destindere și colaborare în
Balcani, în Europa și în întreaga
lume.

NICOLAE C
Secretar .
al Partidului C n
Președii
Republicii Social
Poporul
burundez
a sărbătorit la 1 iulie
un moment de impor
tanță deosebită al is
toriei sale naționale :
împlinirea a 23 de
ani de la proclamarea
independenței, care a
pus capăt dominației
străine și a deschis
calea unor ample eforturi pentru dezvol
tarea economică și
socială.
Republica Burundi
este unul dintre cele
mai mici state ale
continentului
afri
can (suprafață: 27 834
kmp ; populația: 4,4
milioane
locuitori).
Principala ramură a
economiei naționale o
constituie agricultu
ra, care furnizează,
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elene, ministru pe lingă primul mi
nistru, ministru al muncii, și cu
George Raftopoulos, președintele
Confederației Generale a Muncii.

In timpul vizitei în Grecia, dele
gația sindicală română s-a întîlnit
cu Apostolos Athanasios Tsohatzopoulos, membru al Biroului Executiv
al C.C. al Mișcării Socialiste Pan-

MADRID

Miting consacrat sărbătorii P. C. din Spania
MADRID (Agerpres). — La Ma
drid a avut loc un mare miting con
sacrat sărbătorii Partidului Comu
nist din Spania.
Secretarul general al P.C. din Spa
nia, Gerardo Iglesias, in cuvintarea
ținută cu acest prilej, a făcut o am
plă trecere în revistă a principale
lor probleme politice și economicosociale cu care se confruntă Spania.
Referindu-se la situația interna
țională, Gerardo Iglesias a arătat că

problema fundamentală a lumii con
temporane este asigurarea păcii, rea
lizarea dezarmării generale, in pri
mul rind a dezarmării nucleare.
La miting au fost prezenți repre
zentantul Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Iosif Banc, membru
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al Comitetului Central, pre
cum și delegațiile străine invitate
să participe la sărbătoarea Partidu
lui Comunist din Spania.

ZIUA

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R.A. Siriene, Abdel Rauf
Al-Kassem, l-a primit pe ministrul
român al turismului. Cu acest pri
lej, premierul sirian și-a exprimat
convingerea că cele două țări au în
semnate posibilități de a extinde in
continuare colaborarea deosebit de
fructuoasă în diverse domenii, in
clusiv in domeniul turismului, în
spiritul înțelegerilor convenite de
președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Hafez Al-Assad, cu pri
lejul întilnirilor de la București și
Damasc.

NICOLAE
Secreta
al Partidului Comunii
Președintele
Republicii Socialiste

Denumită și „Tara
celor o mie de co
line", datorită Cadru
lui geografic puțin
obișnuit.
Republica
Ruandeză are o su
prafață de 26 338 kmp
și un număr de 4,7
milioane locuitori, fi
ind statul cu cea mai
mare
densitate
a
populației de pe con
tinentul african. în
anii care au trecut de
la proclamarea inde
pendenței
(1
iulie
1962), poporul ruan
dez a depus eforturi
susținute pentru li
chidarea grelei moș
teniri a trecutului co

Plenara C. C. al P. C. U. S.
sovietice, creșterii în continuare a
rolului conducător al partidului și
sporirii influenței sale asupra tutu
ror laturilor construcției de stat, economice și social-culturale.
Plenara a satisfăcut cererea lui
G.V. Romanov de a fi eliberat din
funcțiile de membru al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al P.C.U.S.
ca urmare a pensionării sale din
motive de sănătate.
Plenara a hotărît trecerea lui
E.A. Șevardnadze din rîndul mem
brilor supleanți in cel al membrilor
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.
B.N. Elțin și L.N. Zaikov au fost
aleși secretari ai Comitetului Cen
tral al P.C.U.S.

BRASILIA 1 (Agerpres). — La
Brasilia a avut loc ceremonia con
stituirii grupului parlamentar Bra
zilia—România, la care au luat parte
personalități politice reprezentative
din cadrul Congresului Național Bra
zilian. Președinte al grupului paria-,
mentar a fost ales deputatul federal
Jose Carlos Fonseca. în cuvintul
său, el a evidențiat faptul că punerea

al partidului. Biroul Politic a apro
bat ca Mihail Gorbaciov, secretar
general al C.C. al P.C.U.S., să fie
președintele Comisiei care va pre
găti proiectul Programului P.C.U.S.
în noua sa redactare și a stabilit
modul în care se vor desfășura lu
crările la proiect.

Epilog în cazul deturnării
avionului companiei T.W.A.
ranții din partea Siriei, a S.U.A. și
a altor „puteri externe și locale" că
libanezii deținuți în închisoarea
Atl.it din Israel vor fi eliberați și. nu
vor fi întreprinse nici un fel de re
presalii împotriva Libanului, trans
mite agenția Kuna.

r

BEIRUT 1 (Agerpres). — într-o
conferință de presă organizată la
Beirut după eliberarea celor 39 de
ostatici reținuți de la bordul avio
nului companiei americane „T.W.A.",
liderul mișcării șiite „Amal", Nabih
Berri, a declarat că acțiunea s-a
desfășurat după ce s-au primit ga-
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WASHINGTON 1 (Agerpres). —
După eliberarea celor 39 de ostatici
americani din Liban, președintele
S.U.A., Ronald Reagan, a făcut o
declarație televizată în care, salutînd
acest fapt, a arătat că Statele Unite
n-au acordat teroriștilor garanții,
n-au făcut nici concesii și nici aran
jamente, ci vor lupta împotriva lor
în Liban și în oricare altă parte —
relatează agențiile AP și U.P.I.
Președintele S.U.A. a evocat rolul
central pozitiv al Siriei în soluțio
narea problemei ostaticilor și a cerut
eliberarea imediată a celorlalți șapte
ostatici americani, capturați anterior
deturnării avionului.
Secretarul de stat al S.U.A. a pre
cizat, într-o . declarație că, la solici
tarea Siriei, Departamentul de Stat
al S.U.A. a publicat, în cursul nopții
de simbâtă, un comunicat în care
reafirmă poziția de principiu a S.U.A.
de susținere a integrității Libanului.
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GLASUL MEDICILOR 1N SLUJBA PĂCII. La Budapesta s-au înche
lucrările celui de~al V-lea Congres al mișcării „Medicii lumii pentru r
venirea războiului nuclear". Au. participat peste 800 de specialiști
diverse țări, inclusiv România. în cursul lucrărilor congresului, cari
desfășurat sub devizfl „Colaborare, nu confruntare", s-a subliniat
sitatea întreprinderii unor măsuri urgente pentru preintimpinareo
. ... care ar fi
.. catastrofal
. . . peniru omenire.
război nuclear,

REUNIUNE BALCANICA. Acu
mularea de armament nuclear, chi
mic și cosmic reprezintă un grav
pericol la adresa păcii mondiale și
a înseși existenței omenirii — au
arătat participanții la cea de-a
Vl-a Conferință a Societăților de
Cruce Roșie și Semilună Roșie din
țările balcanice, desfășurată în
orașul iugoslav Ohrid, în vederea marcării Anului Internațional al Tineretului,, in cadrul
conferinței s-a subliniat nece
sitatea intensificării activității in
rindurile tineretului și a partici
pării la acțiunile organizate de
A.I.T. Printre problemele aflate in
atenția conferinței au figurat, de
asemenea, cooperarea dintre Socie
tățile de Cruce Roșie și Semilună
Roșie din Balcani.
|

ALEGERILE DIN ZIMBABWE.
Luni a început cea de-a doua eta|__ pă a alegerilor generale din Zim-
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Măsuri de austeritate în '
TEL AVIV 1 (Agerpres). — Gu
vernul israelian a adoptat un plan
economic de austeritate menit să
ducă la redresarea situației econo
mice a țării, aflată într-o stare de
accentuată criză — transmit agen
țiile internaționale de presă. Se prevăd o devalorizare cu 18,8 la sută
a monedei .naționale, reduceri
ale alocațiilor bugetare și creșteri de
... prețuri ___
intre __
25 Tși. __
100 la
sută. între altele, prețul la combus
tibil a crescut cu 27 la sută, la piine

39 ostatici americani au fost eliberați © Declarațiile
unor personalități politice
Cei 39 de ostatici americani de pe
avionul „Boeing
727“ al companiei
" '
„T.W.A.", deturnat în urmă cu 16 zile
spre Beirut, au fost eliberați dumi
nică seara, informează agențiile in
ternaționale de presă. Ostaticii au
fost transferați de la Beirut la Da
masc, la bordul unor vehicule ale
Crucii Roșii.
în noaptea de duminică spre luni,
ostaticii au părăsit Damascul, la bor
dul unui avion militar american,
sosind la Frankfurt pe Main. Ei au
fost întîmpinați la baza militară
americană din acest oraș vest-german de vicepreședintele S.U.A.,
George Bush.

lonial, eforturi mate
rializate prin pune
rea bazelor unei in
dustrii proprii și va
lorificarea tot mai
largă a resurselor ță
rii. Planul de dez
voltare economică pe
perioada
1982—1986
prevede intre alte
le construirea Ia Ki
gali a unei topito
rii de ferowolfram și
a unei oțelârii, reali
zarea unor fabrici de
materiale de construc
ții și stimularea in
continuare a agricul
turii — sector care asigură 65 la sută din

Constituirea grupului parlament

★

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Biroul
PolitiCval C.C. al P.C.U.S. a dezbă
tut stadiul pregătirii Programului
P.C.U.S., în noua sa formă de re
dactare, relatează agenția T.A.S.S.
Cu acest prilej, s-a relevat că Pro
gramul — în noua sa redactare — va
constitui cel mai important docu
ment al Congresului al XXVII-lea

REPUBLIC!^ RUANDEZE

La aniversarea Zilei naționale a Republicii Ruandeze,
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire persor
ruandez prieten, progres și prosperitate.
Exprim convingerea că legăturile de prietenie ș:
partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, si
noastre, al păcii și colaborării internaționale.

★

★

NAȚIONALĂ A

între România și
Burundi s-au stator
nicit relații de priete
nie și colaborare care
cunosc un curs as
cendent. O contribu
ție de cea mai mare
însemnătate la ridica
rea lor pe o treaptă
superioară au adus-o
convorbirile Ia cel
mai înalt nivel dintre
președintele
Nicolae
Ceaușescu și președințele Jean Baptiste Bagaza, care
prin acordurile și ințelegerile
convenite
au deschis rodnice
perspective conlucră
rii româno-burundeze
pe diverse planuri, in
avantajul reciproc al
ambelor țări.

Președinte-fondator
al Mișcării Revoluționare Naționale pentru Lr
Președintele Republicii Ruandeze

ții româno-siriene pe toate planu
rile.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. informează că la 1 iulie,
Ia Moscova, s-au desfășurat lucră
rile plenarei C.C. al P.C.U.S., care a
dezbătut probleme legate de desfă
șurarea celei de-a treia sesiuni a
Sovietului Suprem al U.R.S.S. al ce
lei de-a unsprezecea legislaturi.
în legătură cu această problemă,
Mihail Gorbaciov, secretar general
al C.C. al. P.C.U.S., a rostit o cuvintare.
Plenara _ a subliniat necesitatea
perfecționării cu perseverență a ac
tivității sovietelor de deputați popu
lari, necesitatea îndeplinirii riguroa
se a funcțiilor de către fiecare veri
gă a sistemului politic al societății

datorită întinselor cul
turi de cafea, 80 la
sută din devizele ob
ținute din export. în
decursul
ultimelor
două decenii, tînărul
stat african a realizat
importanți pași in di
recția lichidării îna
poierii lăsate de colo
nialiști. A avut loc o
reformă agrară, au
fost create cooperati
ve pentru exploatarea
cafelei, s-a trecut la
făurirea unei industrii
proprii. Astfel, la Bu
jumbura a fost creată
o platformă industri
ală, iar într-o zonă
situată la 20 km de
capitală a intrat in
funcțiune cea mai
mare centrală electri
că construită pină
acum in țară.

Excelenței Sale
General-maior JUVENAL HABYAI

Sesiunea Comisiei mixte româno-siriene
de colaborare în domeniul turismului
DAMASC 1 (Agerpres). — La Da
masc a avut loc sesiunea Comisiei
mixte româno-siriene de colaborare
în domeniul turismului. In protoco
lul sesiunii, semnat de miniștrii tu
rismului ai celor două țări — Ion
Stănescu și Narwas Al-Daqr —, sint
prevăzute o serie de acțiuni ce ur
mează a fi întreprinse de ambele
părți pentru intensificarea schimbu
rilor și colaborării în acest domeniu.
A fost convenită intensificarea acti
vităților de promovare a turismului
și de schimb de experiență, asisten
tă tehnică etc., ceea ce va contribui
la cursul ascendent al bunelor rela

REPUBLICII BU

Excelenței Sale Colonel JEAN BAPTISTE

5

ATENA 1 (Agerpres). — Primul
ministru al Republicii Elene, An
dreas Papandreu, a primit pe to
varășa Lina Ciobanu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., care a efectuat, in
fruntea unei delegații sindicale
române, la invitația Confederației
Generale a Muncii din Grecia, o vi
zită de prietenie și schimb de ex
periență in această țară.
Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu s-au trans
mis primului ministru Andreas Pa
pandreu un salut prietenesc, împreu
nă cu cele mai bune urări de sănă
tate și fericire, iar poporului elen
urări de progres și prosperitate.
Mulțumind, Andreas Papandreu a
rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut priete-

NAȚIONALĂ A

babwe, în cadrul căreia cir
milioane de cetățeni afric
culoare se prezintă la urne
a-și alege reprezentanții in
mentul țării. Electoratul t
să desemneze 80 din cei .
membri ai forului legislativ
babwean. Potrivit Constituției
vigoare, 20 de mandate pariam
tare revin reprezentanților comun,
tății albe, acestea fiind deja atri
buite în cursul primului tur elec
toral, desfășurat săptămîna trecută.

SITUAȚIA DIN LIBAN. în
cursul zilei de luni au avut loc in
zona de vest a Beirutului schim
buri intense de focuri între mili
țiile mișcării șiite Amal și cele ale
Partidului Socialist Progresist —
druz. Luptele au izbucnit Ia scurtă
vreme după ce liderii celor două
grupări 'ajunseseră la un acord de
încetare a focului în această zonă
a capitalei libaneze.
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