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I AOmagiu strălucitului conducător al partidului 
și statului, patriotului inflăcărat, luptător 

pentru cauza poporului, a independenței 
și suveranității patriei

Prilejuind un rodnic dialog în vederea organizării mai riguroase a activității

lucrătorilor și specialiștilor de pe ogoare, pentru ridicarea necontenită

a calității și eficienței muncii în agricultură, ieri a avut loc

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE

în unități agricole din
Constanța,

CEAUȘESCU 
județele Călărași, 

Tulcea și Brăila
Ialomița,

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

de participanții la Sesiunea științifică omagială dedicată împlinirii a 50 de ani 
de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, joi, o vizitâ de lucru 
in județele Călârași, Ialomița, 
Constanța, Tulcea și Brăila.

Secretarul general al parti
dului a fost insoțit de tovarășii 
Cornel Pacoste, Gheorghe 
David, Tudor Postelnicu, Silviu 
Curticeanu.

în județele vizitate, conducătorul 
partidului si statului nostru a fost 
primit cu sentimente de profundă 
dragoste si stimă de lucrătorii ogoa
relor. care au exprimat recunoștința 
fierbinte a tuturor oamenilor muncii 
din agricultură pentru Erija perma
nentă pe care o poartă dezvoltării si 
modernizării acestei ramuri de bază 
a economiei naționale. înfloririi satu
lui românese. îmbunătățirii condiții
lor de muncă si viată ale tuturor ce
tățenilor patriei.

In cinstea sosirii secretarului ge
neral al partidului, formații alcătui
te din membri ai gărzilor patriotice 
și detașamentelor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei au 
prezentat onorul.

Expresie a înaltei prețuiri a oa
menilor muncii din patria noastră, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
intim pinat peste tot cu piine si sare, 
cu flori.

Vizita a început în județul Că
lărași, la INSTITUTUL DE CER
CETĂRI PENTRU CEREALE 
Șl PLANTE TEHNICE FUN- 
DULEA — importantă unitate unde 
se creează soiuri si hibrizi de mare 
productivitate, se produce sămintă 
din categorii biologice superioare si 
se elaborează tehnologii de cultură 
pentru zone ce cuprind mai mult de 
85 la sută din suprafața arabilă a 
tării.

La coborirea din elicopter, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost salu
tat cu deosebită stimă de orimul- 
secretar al Comitetului județean de 
partid. loan Foriș. de președintele 
Academiei de științe agricole și sil
vice. Tiberiu Mureșan. de directorul 
institutului. Cristian Hera, de nu
meroși specialiști-cercetători.

Conducătorul partidului și statului 
a analizat modul in care institutul 
își îndeplinește atribuțiile ce-i revin 
în amplul efort de ridicare generală 
a agriculturii, în consens cu impera
tivele noii revoluții agrare. Discu
țiile desfășurate pe cimpurile expe
rimentale au pus în evidentă preocu
parea cercetătorilor de aici de a îm
bunătăți calitățile biologice și pro
ductive ale plantelor, de a furniza 
agriculturii noastre cantități insem- 
nate de semințe din soiuri și hibrizi 
de inaltă productivitate, de a elabora 
tehnologii de mare eficiență. S-a in
format că institutul a creat 250 de

Ca pretutindeni, și la C.A.P. Dor Mărunt, din adîncul inimii, cuvinte de caldă recunoștință pentru conducătorul 
partidului și statului

soiuri și hibrizi, iar în ultimul cin
cinal a produs peste 300 000 tone să- 
mintă. cu coeficient ridicat de eficien
ță. Printre soiurile de griu care s-au 
dovedit cele mai bune pentru condi
țiile pedoclimatice din țara noastră, 
rezistente la frig și secetă se numă
ră, in prezent, Fundulea 29, 133 și 
262, Lovrin 34 și Flamura 80. care 
asigură obținerea unor recolte în
semnate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
analizat solele cultivate cu aceste 
soiuri și a subliniat că se impune 
generalizarea lor rapidă, astfel incit 
să se poată realiza producții de peste 
6 000—7 000 și chiar 8 000 kg griu la 
hectar. O atenție deosebită s-a acor
dat noilor linii, de mare perspectivă, 
dintre care Fundulea 4, ce prezintă 
un potențial ridicat de producție, cu 
calități deosebite pentru panificație, 
și linia Fundulea 490. precoce, cu 
conținut mare de proteine.

Secretarul general al partidului a 
apreciat, de asemenea, preocupările 
privind crearea de noi soiuri de orz, 
cu bob mai mare, și a cerut să se 
acționeze mai hotărit pentru genera
lizarea hibrizilor de griu și secară — 
așa-numitele triticale — cu spicul

și boabele mari, care asigură produc
ții sporite la hectar. Totodată, condu
cătorul partidului si statului a subli
niat necesitatea stabilirii, o dată cu 
omologarea fiecărui soi și hibrid, a 
tehnologiilor de producție, a respec
tării riguroase a tuturor regulilor 
agrotehnice. In acest sens, s-a relevat 
că se impune efectuarea arăturilor 
adinei de toamnă si scarificărilor. lu
crări hotăritoare pentru reținerea 
apei in sol si dezvoltarea viguroasă a 
plantelor, chiar in condiții de secetă. 
De asemenea, s-a atras atentia asu
pra importantei irigării de răsărire, 
care garantează rezistenta culturilor 
în condiții climatice mai puțin fa
vorabile.

în continuare s-a vizitat o solă 
cultivată cu griu din linia Fundulea 
4. creată din indicația secretarului 
general al partidului. Au fost remar
cate buna dezvoltare a plantelor și 
posibilitatea obținerii unei recolte 
de 7 000 kg la hectar. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a relevat 
importanța extinderii acestui soi in 
cel mai scurt timp, in unitățile de 
producție. Pe o solă alăturată a fost 
examinat un nou soi de orz — Fun
dulea 123 — recent omologat, apt să

dea o producție de peste 8 000 kg la 
hectar. )

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
trat apoi pe o solă cu griu neirigat, 
unde soiurile Fundulea 29. Flamura 
80 și Fundulea 133. cultivate după 
tehnologii specifice, asigură o pro
ducție de 5 000 kg la hectar. S-a pre
cizat și aici că. dacă sint respectate 
tehnologiile prevăzute. Se pot obține 
recolte bune chiar in qondiții de se
cetă. Totodată, s-a arătat că. asigu- 
rindu-se o densitate superioară a 
plantelor, pe aceste terenuri neiriga
te s-ar fi putut obține Recolte mai 
mari.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut specialiștilor să continue acti
vitatea de cercetare pentru îmbună
tățirea continuă a soiurilor de griu, 
orz și secară, corespunzător condi
țiilor fiecărei zone pedoclimatice a 
țării.

In continuare au fost vizitate 
două lanuri cu griu și in, aparținind 
C.A.P. TĂMĂDĂU, din imedia
ta apropiere a institutului de la Fun
dulea. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
(Continuare in pag. a IlI-a)

Pe terenurile experimentale ale Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Participanții la Sesiunea științifică omagială consa
crată împlinirii a 50 de ani de la procesul luptătorilor 
comuniști și antifasciști, desfășurat în mai-iunie 1936 
la Brașov, vă adresează, dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit mili
tant revoluționar și patriot înflăcărat, eminent condu
cător al partidului și statului nostru, un respectuos 
omagiu, gindurile și simțămintele lor de inaltă cinsti
re, împreună cu legămintul ferm de a vă urma neabă
tut in măreața operă de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a patriei noastre 
spre piscurile luminoase ale civilizației socialiste și 
comuniste.

Desfășurată în acest an jubiliar, sesiunea a evocat 
cu aleasă mindrie patriotică marile tradiții de luptă 
ale Partidului Comunist Român în cele șase decenii 
și jumătate de existență eroică și glorioasă, in cadrul 
căreia procesul de la Brașov s-a înscris ca un mo
ment de mare însemnătate în îndelungata luptă a po
porului nostru, condus de partid, împotriva exploată
rii și asupririi, a fascismului și războiului, pentru o 
societate nouă, mai bună și mai dreaptă, pentru ca el 
să trăiască liber și demn, singur stăpîn pe soarta sa, 
într-o țară independentă și suverană. în acest cadru, 
s-a evidențiat semnificația politică a procesului de la 
Brașov, care a pus puternic în lumină patriotismul 
fierbinte al militanților partidului nostru comunist, 
atașamentul lor nestrămutat față de înaltele idealuri 
ale poporului, răspunderea față de prezentul și viito
rul său, fermitatea convingerilor revoluționare, încre
derea nestrămutată in justețea cauzei luptei clasei 
muncitoare, a socialismului și comunismului pe pă- 
mintul scump al patriei. Procesul de la Brașov a de
monstrat astfel că Partidul Comunist Român, ființă 
din marea ființă a poporului, a înscris încă de la în
ceput pe flamurile sale de luptă cele mai arzătoare 
aspirații ale națiunii, apărarea intereselor supreme 
ale țării. Neinfricarea și dirzenia de care au dat do* 
vadă militanții comuniști șl antifasciști in frunte cu 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, acum o jumătate de veac, in ca
drul procesului de la Brașov, au contribuit la creșterea 
puternică a forței și prestigiului partidului nostru co
munist in rindul maselor largi de oameni ai muncii, 
la continua sa afirmare ca strălucit conducător al 
luptei întregului popor împotriva fascismului și a 
războiului, pentru apărarea democrației și păcii, a li
bertății și integrității patriei.

Comunicările prezentate in cadrul sesiunii au evocat 
cu cele mai alese simțăminte de mindrie. cu profundă 
stimă șt adine respect, luminosul exemplu de patrio
tism fierbinte, de voință comunistă, revoluționară și 
nestrămutată hotărire de ltiptâ pe care dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
le-ați dovedit cu acel prilej. îndeplinind cu strălucire 
misiunea de inaltă răspundere pe care partidul v-a 
incredințat-o in orientarea politică a procesului și 
afirmarea curajoasă a adevăratelor țeluri ale luptei 
partidului — țeluri izvorîte din năzuințele cele mai 
fierbinți ale poporului, din imperativele stringente ale 
momentului in care se afla țara. în cuvinte vibrante, 
s-a dat o inaltă apreciere atitudinii curajoase, demne 
și combative pe care ați avut-o in proces, spiritului 
de abnegație și maturității politice de care ați dat 
dovadă, subliniindu-se cu mindrie că toate aceste 
înalte trăsături — ce pun în relief un mare și unic 
destin de militant revoluționar patriot — au caracte
rizat, de la început, activitatea pe care ați desfășu
rat-o în conducerea tineretului comunist, in mișcarea 
muncitorească revoluționară, in rindurile eroicului 
nostru partid, că ele aveau să cunoască trepte noi de 
afirmare, tot mai înalte, în perioada următoare, in

toate marile bătălii care au hotărît noul destin socia
list al României.

Comunicările științifica prezentate au reliefat faptul 
că atitudinea, comportamentul dumneavoastră exem
plar au înrîurit decisiv conduita celorlalți comuniști 
și antifasciști implicați în procesul de la Brașov, în- 
tărindu-le voința de luptă, puterea de abnegație, de- 
terminînd_u-i să afle in ei nebănuite resurse de tărie 
morală, făcindu-i să înțeleagă, că in acel istoric proces 
nu se apărau numai pe ei, ci apărau idealul comunist, 
că ei reprezentau un partid chemat de istorie să înfăp
tuiască transformări revoluționare structurale, să îm
plinească cele mai înălțătoare vise ale înaintașilor. Prin 
aceasta, procesul de la Brașov a demonstrat încă o dată 
că în rindurile partidului se formaseră și se căliseră 
militanți revoluționari profund devotați clasei munci
toare, poporului, hotărîți să facă totul, pînă la supremul 
sacrificiu, pentru apărarea intereselor fundamentale 
ale națiunii noastre.

In cadrul sesiunii științifice omagiale s-a subliniat 
puternica rezonanță a procesului de la Brașov în rindul 
clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, în rin
durile opiniei publice din țară Și de peste hotare. S-a 
relevat, totodată, că acest moment de amplă semnifi
cație în viața partidului nostru comunist, a întregului 
popor a contribuit la înțelegerea mai deplină a peri
colului pe care îl reprezentau fascismul și revizionis
mul la adresa democrației, păcii și libertății popoare
lor, mobilizînd în lupta antifascistă noi și noi categorii 
sociale, pe toți cei care puneau mai presus de orice 
demnitatea și libertatea națiunii, suveranitatea și in
tegritatea teritorială a patriei. în acest sens, comuni
cările au pus în evidentă faptul că, tocmai în perioada 
desfășurării procesului de la Brașov, în întreaga țară 
au avut loc uriașe manifestații populare, la care au 
participat sute de mii de cetățeni, desfășurate sub lo
zincile „Joș dușmanii țării, jos fascismul !“, „Jos 
războiul !“, „Cerem stingerea proceselor luptătorilor 
antifasciști !“, „Să apărăm integritatea țării !“.

Participanții la sesiune și-au exprimat, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mindria că 
procesul de la Brașov s-a inserts ca o pagină lumi
noasă in istoria patriei, ca o ilustrare grăitoare a 
forței uriașe a idealului comunist, a partidului clasei 
muncitoare, atestind încă o dată capacitatea acestuia 
de a se afla mereu în fruntea luptei revoluționare a 
poporului.

A fost evocat, totodată, cu deosebită cinstire și 
profundă recunoștință, rolul hotăritor pe care l-ați 
avut dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în organizarea marii demonstrații patrio
tice antifasciste și antirăzboinice de la 1 Mai 1939 din 
București, moment înălțător in lupta neînfricată a 
poporului român pentru libertatea, demnitatea și feri
cirea sa, împotriva asupririi și exploatării, pentru 
triumful cauzei socialismului pe pămintul scump al 
patriei.

Sesiunea științifică omagială a evidențiat strălucitul 
dumneavoastră exemplu de eminent militant comunist 
care, in funcțiile de inaltă răspundere ce vi s-au 
încredințat in anii care au urmat revoluției de elite- 
rare socială și națională, antifascistă și antiimperialis- 
tă, v-ați dăruit cu inaltă pasiune și abnegație, cu 
întreaga ființă triumfului idealurilor socialiste. împli
nirii aspirațiilor de libertate, democrație și pace ale 
poporului român.

In deplin consens cu întreaga națiune, participanții 
la sesiunea științifică omagială au evocat cu deosebită 
satisfacție remarcabilele realizări obținute de poporul 
nostru in anii construcției socialiste, cu deosebire in 
perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al parti
dului, pe care cu legitimă mindrie poporul o denu
mește „Epoca Nicolae Ceaușescu". in semn de aleasă 
cinstire și profundă recunoștință, care poartă amprenta
(Continuare in pag. a V-a)

PARTICIPANȚII LA SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ OMAGIALĂ DEDICATĂ 
ÎMPLINIRII A 50 DE ANI DE LA PROCESUL LUPTĂTORILOR COMUNIȘTI 

Șl ANTIFASCIST! DE LA BRAȘOV

LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
astăzi sosește intr-o vizită in țara noastră 

președintele Libanului, Amin Gemayel
BUN VENIT PE PĂMINTUL ROMÂNIEI!

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, astăzi sosește într-o vizitâ in țara noastră pre
ședintele Republicii Libaneze, Amin Gemayel.

Președintele Amin Gemayel. care 
sosește astăzi în țara noastră, s-a 
născut în anul 1942. în locâlitatea 
Bikfaya. El este fiul cunoscutului om 
politic Pierre Gemayel. unul din 
fondatorii Partidului Falangele Li
baneze. fost președinte al Libanu
lui. Amin Gemayel și-a făcut stu
diile la Beirut, unde a absolvit Fa
cultatea de științe juridice și eco
nomice a Universității „Sfîntul Io
sif".-

Intrînd în. viata politică a țării, 
este ales deputat în Adunarea Na
țională — în. 1970 — fiind cel mai 
tînăr membru al parlamentului li
banez. Acționind în vederea conso
lidării independenței și dezvoltării 
Libanului. Amin Gemayel a fondat 
Institutul de cercetări politico-socia- 
le „Casa viitorului" și ziarul „Le 
Reveil".

Ca urmare a activității sale, a fost 
ales membru al Biroului Politic al 
Partidului Falangele Libaneze.

La 23 septembrie 1932, Amin Ge
mayel este ales, de către parlamen
tul tării, președinte al Republicii Li
baneze.

După dobîndirea . independenței. în 
1943. Libanul a depus eforturi sus
ținute pentru dezvoltarea economiei 
naționale, a celorlalte sectoare ale 
vieții sociale, pentru valorificarea 
resurselor materiale ale tării. Aceas
tă evoluție a fost întreruptă in pri

măvara anului 1975. ca ur
mare a Izbucnirii unor grave 
conflicte interne, soldate cu 
zeci de mii de morti Si răniți 
si uriașe distrugeri materiale. 
Acest curs al evenimentelor a 
fost agravat și mai mult ca 
urmare a repetatelor interven
ții armate ale Israelului, care 
ocupă si în prezent teritorii 
din sudul Libanului.

Animat de sentimente de so
lidaritate fată de lupta po
poarelor arabe pentru liberta
te. independentă națională si 
integritate teritorială, poporul 
rofnân a urmărit, cu îngrijora
re agravarea, in ultimii peste 
zece ani. a situației din Liban.

România consideră că tre
buie să se facă totul pentru 
retragerea trupelor israeliene 
din întregul teritoriu libanez, 
pentru realizarea — pe calea 
tratativelor — a unei largi 
reconcilieri si conlucrări a 
tuturor forțelor politice si so
ciale libaneze, pentru a se 
asigura unitatea, independenta
și suveranitatea națională, in
tegritatea teritorială, reconstrucția 
patriei, pacea si liniștea din această 
tară.

In concordantă cu politica Sa prin
cipială privind reglementarea Pe cale 
politică, prin tratative a tuturor 
problemelor litigioase din diferite

zone ale lumii. România a eviden
țiat cu consecvență necesitatea orga
nizării unei conferințe internaționale 
cu participarea tuturor țărilor inte
resate. inclusiv a O.E.P.. a altor state 
care pot să contribuie la reglemen-
(Continuare in pag. a V-a)
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„50 de ani de la procesul luptătorilor comuniști si antifasciști de la Brasov. Activitatea revoluționară 
a tovarășului Nicolae Ceausescu, strălucit conducător de partid si de stat, exemplu de dăruire 

patriotică pentru cauza pnporului, a independentei si suveranității patriei"
Joi a avut loc în Capitală sesiunea științifică omagială 

cu tema : „50 de ani de la procesul luptătorilor comuniști 
și antifasciști de la Brașov. Activitatea revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător de 
partid și de stat, exemplu de dăruire patriotică pentru 
cauza poporului, a independenței și suveranității patriei'*.

La lucrările sesiunii, organizată de Consiliul Național al 
Științei și Invățămîntului, Academia Republicii Socialiste 
România, Academia „Ștefan Gheorghiu" și Institutul de studii 
istorice și social-politice, au luat parte membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai Comitetului Central al partidului, ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, conducători ai organizațiilor 
de masă și obștești, oameni ai muncii din întreprinderi și insti
tuții bucureștene, personalități ale vieții noastre științifice și 
culturale, activiști de partid și de stat.

Luînd cuvintul. tovarășul Ion Ursu, 
membru supleant al Comitetului Po- 
litio Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepresedinte al Consiliului 
National al Științei și învățămintu- 
lui, a spus :

Deschidem Sesiunea științifică o- 
magială dedicată istoricului eveni
ment de acum cinci decenii — pro
cesul de la Brasov intentat militanti- 
lor comuniști si antifasciști, in frun
tea. cărora s-a aflat tovarășul 
Nicolae Ceausescu, ilustrul nostru 
conducător, a cărui muncă si viată 
exemplare s-au contopit cu viata si 
lupta partidului comunist, cu intere
sele vitale ale patriei, ale poporului 
român.

Moment cu multiple si adinei sem
nificații în conjunctura internă si 
internațională a epocii, procesul po
litic de la Brașov din 27 mai — 5 
iunie 1936 — pe care îl evocăm astăzi, 
in contextul celui de-al 65-lea jubileu 
al gloriosului nostru partid comunist 
— a pus în evidentă, cu o remar
cabilă forță de expresie. înalta res
ponsabilitate revoluționară si patrio
tică a partidului nostru, atitudinea 
fermă a comuniștilor fată de perico
lul fascismului si războiului, hotărî- 
rea lor nestrămutată de a apăra, cu 
prețul oricăror sacrificii, drepturile 
democratice, valorile culturale si spi
rituale. independenta si integritatea 
României.

în cronica acelor ani eroici, de 
dirză împotrivire față de ciuma bru
nă. in primele rinduri ale mișcării 
antifasciste din țara noastră s-a 
aflat. încă de la începuturile ei. tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Consecvența și hotărârea, realismul 
și luciditatea strategiei și tacticii 
Partidului Comunist Român in orga
nizarea luptei împotriva pericolului 
fascismului și războiului. ■ pentru 
apărarea independenței și integrității 
ipatriei au fost exprimate cu o vibran
tă forță in timpul desfășurării pro
cesului militanților comuniști și anti
fasciști de la Brașov.

Partidul i-â încredințat tova
rășului Nicolae Ceaușescu rolul prin
cipal în orientarea procesului datori
tă calităților sale politice și morale, 
strălucit afirmate pină atunci în ati- 
tea confruntări și înfruntări de cla
să. revoluționare, cu aparatul repre
siv de stat.

Procesul de la Brașov a pus pu
ternic în lumină justețea Si măreția 
luptei partidului nostru comunist, a 
militanților săi pentru dreptate so
cială Și neatirnarea țării, pentru 
apărarea ființei naționale și a dez- 

s voltării independente a României.
Procesul a reliefat cu o deosebită 

vigoare personalitatea tovarășului 
i Nicolae Ceaușescu. convingerea sa în 
dreptatea cauzei pentru care luptă, 
calitățile Sale excepționale de condu
cător și organizator, exemplara dă
ruire. pină la sacrificiu, pentru păs
trarea ființei naționale, pentru dez
voltarea liberă, independentă și su
verană a României. în anii ce au 
urmat, aceste pilduitoare calități po
litice Și morale au fost tot mai intens 
mobilizate în opera de unire a tu
turor forțelor progresiste din țara 
noastră sub stindardul partidului 
comunist, in lupta împotriva fasci
zării țării, a atragerii ei în orbita po
liticii reacționare, revizioniste Și 
războinice a țărilor Axei și aliaților 
acesteia. Unitatea de acțiune a celor 
mai largi categorii sociale muncitoa- 
re. inclusiv a intelectualilor patriot! 
în Jurul partidului, și-a găsit o pu
ternică expresie în marea manifesta
ție.populară împotriva fascismului și 
războiului de la 1 Mai 1939. eveni
ment politic de larg răsunet interna
țional al cărui arhitect de căpătii a 
fost tînărul revoluționar 
Nicolae Ceaușescu. Alături de neîn
fricatul revoluționar, împărțind cu 
abnegație și curaj greul luptei in 
ilegalitate, s-a aflat tovarășa Elena 
Ceaușescu, militant de seamă al 
partidului nostru comunist. Activita
tea Sa neobosită și multilaterală a 
adus o contribuție hotăritoare in 
atragerea Și activizarea, de partea 
luptei politice a partidului, a impor
tantelor detașamente sociale ale ti
neretului. femeilor și sindicatelor.

In deceniile care au trecut de la 
aceste memorabile evenimente din 
istoria poporului nostru, munca și 
abnegația revoluționară cu care a 
slujit interesele partidului și ale 
tării l-au 'impus pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ca pe un mare 
conducător, partidul. întregul popor 
i-au încredințat răspunderi dintre 
cele mai mari, iar Congresul al IX- 
lea l-a ales în funcția supremă a 
partidului pentru a conduce destinele 
patriei, pentru a ridica România pe 
cele mai Înalte culmi ale civilizației 
socialiste și comuniste. Convingerea 
nestrămutată a oamenilor muncii din 
țara noastră in înfăptuirea viitorului 
de aur. comunist, al patriei o dato
răm partidului nostru călit în aspre 
încercări, conducătorului său înțelept 
și vizionar, ctitor de țară nouă și de 
Epocă, erou al atîtor evenimente în
scrise cu litere nepieritoare _ in 
istoria României — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în continuare, tovarășul Ion 
Coman, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a prezentat comunicarea 
„Partidul Comunist Român, organi
zatorul și conducătorul acțiunilor 
patriotice, antifasciste și antirăzboi
nice, pentru apărarea integrității șl 
independenței tării. Contribuția to
varășului Nicolae Ceaușescu la or
ganizarea și conducerea mișcării re
voluționare, antifasciste, din Româ
nia". în glorioasa istorie bimi
lenară a poporului nostru, se 
subliniază în comunicare, Partidul 
Comunist Român ocupă un loc dis
tinct, inconfundabil. Prin programul 
său revoluționar, prin soluțiile radi
cale preconizate la marile problema 

I care au stat in fața societății româ- 
I nești, prin ideologia sa revoluționară, 

partidul comunist s-a afirmat încă 
de la nașterea sa ca o viguroasă 
forță politică, strins legată de reali
tățile fiecărei etape pe care a stră
bătut-o de atunci și pină astăzi.

Cu o remarcabilă consecvență, 
probată in imprejurări foarte diver
se, partidul nostru comunist a acțio
nat pentru desființarea exploatării 
și asupririi de orice fel, pentru li
bertăți democratice, a organizat miș
cări sociale puternice îndreptate îm
potriva politicii reacționare, de 
subordonare a intereselor economice 
ale țării unor puteri străine, deschi
zând astfel un capitol nou în lupta 
pentru eliberare socială, apărarea 
independenței și integrității patriei.

Dovedind o mare capacitate de in
terpretare a evenimentelor, înțele- 
gînd că bătălia împotriva fascismu
lui și a Gărzii de fier, agentură a 
hitlerismului în România, trebuia să 
constituie una din principalele sale 
sarcini, Partidul Comunist Român a 
devenit cea mai combativă forță po
litică în lupta împotriva grupărilor 
de extremă dreaptă, pentru eradica
rea lor din viața social-politică, apă
rarea drepturilor și libertăților de
mocratice, a independenței și inte
grității teritoriale a țării.

în acei ani grei și tulburi, Parti
dul Comunist Român s-a legat pu
ternic de principalele detașamente 
ale clasei muncitoare, și-a îmbună
tățit compoziția socială și națională, 
a ridicat din rîndurile sale militanți 
de frunte. Remarcabilă a fost acti
vitatea desfășurată de partidul co
munist pentru crearea unor organi
zații de masă, care aveau menirea 
să contribuie la realizarea unui larg 
front al luptei împotriva exploatării, 
pentru democrație și pace. Partidul 
considera că numai pe calea unirii 
tuturor forțelor patriotice, a organi
zării împotrivirii antifasciste la ni
vel național puteau fi anihilate gru
pările de extremă dreaptă, înțele- 
gind de la început această necesita
te imperioasă, comuniștii români au 
acționat' in consecință, au pro
movat soluții organizatorice potrivite 
obiectivelor urmărite. Astfel, in iunie 
1933 a fost creat Comitetul Națio
nal Antifascist, iar mai apoi, cind 
această organizație democratică, ca 
și altele, a fost dizolvată, partidul 
comunist a găsit noi modalități, mai 
cuprinzătoare, de mobilizare a ma
selor, a acționat energic pentru fău
rirea unității de acțiune a clasei 
muncitoare și, pe această bază, a 
Frontului Popular Antifascist.

Au fost evocate apoi, pe larg, ma
rile manifestații antifasciste și an
tirăzboinice organizate și conduse de 
partidul nostru comunist, care au 
avut un puternic ecou internațional, 
în acest sens, se arată : Privind re
trospectiv. putem remarca cu indrep- 
tățită satisfacție că amplele mani
festări antifasciste, antirevizioniste 
și antirăzboinice din deceniul ai pa
trulea. eroica luptă dusă de Partidul 
Comunist Român în fruntea clasei 
muncitoare, țărănimii, a unor largi 
forte progresiste și patriotice au 
stăvilit pentru un timp ascensiunea 
la putere a organizațiilor fasciste și 
înrobirea tării Germaniei naziste ; 
ele au avertizat popoarele Europei, 
ale lumii intregi asupra pericolului 
care le amenința, reprezentind con
tribuția inestimabilă a poporului ro
mân la apărarea păcii și securității 
popoarelor, la' lupta pentru demo
crație și libertate. Marile acțiuni din 
perioada interbelică au imbogățiț 
tezaurul luptei revoluționare a clasei 
muncitoare, au evidențiat capacita
tea partidului de a răspunde mari
lor chemări ale -istoriei, de a con
duce destinele poporului român.

Printre cei care au descifrat de 
timpuriu substanța nobilă, generoasă 
a partidului comunist și s-au anga
jat să lupte cu abnegație pentru li
bertatea. independenta și prosperita
tea patriei s-a remarcat, in acest 
deceniu de mari incercări, cel care 
avea să devină militantul comunist 
de excepție, conducătorul de geniu 
al partidului și poporului român — 
tânărul revoluționar 
Nicolae Ceaușescu. în comunicare 
este relevată in continuare activita
tea eroică desfășurată, din anii ti
nereții, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care se identifi
că. de peste o jumătate de secol, 
cu lupta gloriosului nostru partid 
comunist împotriva exploatării și 
asupririi, a fascismului și războiului, 
pentru eliberare socială și națională, 
în comunicare se spune : Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, alături de care 
acționa cu nobilă dăruire și pasiune 
revoluționară tînăra comunistă Elena 
Petrescu (Ceaușescu), a adus o con
tribuție decisivă în organizarea ma
rilor demonstrații de la 1 Mai 1939 
din Capitală și din alte localități de 
pe intreg cuprinsul tării, demonstra
ții care au determinat o intensifi
care a luptei forțelor patriotice, au 
stimulat tendințele spre realizarea 
Frontului Unic Muncitoresc și a 
Frontului Național Antifascist, asi- 
gurîndu-se, încă din această etapă, 
o bază de masă pentru mișcarea de 
rezistentă.

înaltele trăsături politico-morale, 
revoluționare ilustrate cu deosebită 
forță de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în anii de aprigă 
luptă împotriva pericolului fascist, 
pentru apărarea democrației, a in
dependenței și suveranității naționa
le în perioada interbelică, dîrzenia și 
fermitatea de care a dat dovadă, ca 
și excepționala sa putere de a des
cifra și influența evoluția procese
lor social-politice complexe s-au ma
nifestat și afirmat pe trepte superi
oare, cu o forță mereu crescindă, în 
toate acele mari momente ulterioare 
care au hotărit destinul liber al 
României, au făcut să triumfe po
litica partidului nostru care a înălțat 
națiunea română pe culmile civiliza
ției socialiste, asigurind manifestarea 
ei suverană in rindul națiunilor li
bere ale lumii.

Numele celui ce de mai bine de 
două decenii conduce cu înțelepciu
ne și- fermitate țara, partidul și po
porul este gravat cu litere de aur 
pe frontispiciul celei mai fecunde 
epoci din istoria noastră milenară — 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". Avin- 
du-1 in frunte pe marele erou na
țional. militantul neobosit pentru 
apărarea păcii și a vieții pe planeta 
noastră, călit în peste cinci decenii 
de luptă revoluționară, poporul nos
tru, făcind zid de neclintit in jurul 
său, urmindu-1 in deplină unitate, 
cu nemărginită încredere și devota
ment iși consacră energiile și capa
citățile înfăptuirii grandioaselor pro
grame adoptate de partid, durează 
temelii trainice socialismului multi
lateral dezvoltat, se îndreaptă ne
abătut spre societatea comunistă.

A urmat comunicarea „Procesul 
militanților comuniști și antifasciști 
de la Brașov — eveniment de seamă 
în lupta poporului român împo
triva fascismului, revizionismului 
și. războiului. Rolul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in desfășurarea 
acestui proces". în comunicare, pre
zentată de tovarășul Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul Institutului de studii isto
rice și social-politice, se relevă : 
Toate momentele de luptă revoluțio
nară și patriotică a poporului nostru 
între cele două războaie mondiaie 
situează partidul comunist în planul 
central, atit prin superioritatea vi
ziunii politice, cît și prin consecven
ța și fermitatea acțiunii sale prac
tice. Un asemenea moment, cu adinei 
semnificații istorice, a fost procesul 
de la Brașov al unui grup de mi
litanți revoluționari comuniști și 
antifasciști, în fruntea căruia s-a 
aflat Nicolae Ceaușescu. Partidul 
comunist a depus eforturi pentru a 
transforma acest proces într-un 
mijloc activ de luptă, de denunțare 
și înfierare a urgiei fascismului. 
Aceste eforturi au fost magistral 
slujite de poziția curajoasă, intransi
gentă și principială pe care luptăto
rii comuniști și antifasciști au avut-o 
în tot cursul procesului. Constituie o 
mărturie de puternică rezonantă 
istorică faptul că în fruntea 
lor s-a aflat militantul comunist 
Nicolae Ceaușescu. căruia partidul 
i-a încredințat rolul principal in 
orientarea procesului, datorită cali
tăților sale politice și morale, stră
lucit afirmate cu fiecare prilej. 
Luptătorii comuniști și antifasciști, 
în frunte cu Nicolae Ceaușescu, au 
devenit din acuzați acuzatori, de- 
mascind cu virulență pericolul fas
cismului și al războiului și pronun- 
țindu-se pentru apărarea intereselor 
naționale fundamentale ale poporu
lui român. în cele aproape cinci 
luni de detenție, tinărul militant re
voluționar Nicolae Ceaușescu a con
stituit pentru tovarășii săi un exem
plu de tărie, de comportare curajoasă 
și demnă ; la interogatorii și ia 
proces, el și-a expus cu demnitate 
și mindrie revoluționară concepțiile 
politice comuniste, s&purile luptei 
sale și ale tovarășilor săi,

în acel moment al istoriei, clnd 
trebuiau apărate viitorul poporului 
român, independența și integritatea 
patriei în fața pericolului expansiu
nii fascismului, tinărul militant co
munist s-a dovedit a fi exponentul 
celor mai înaintate forte ale societă
ții românești, care iși asumaseră no
bila misiune a luptei împotriva celui 
mai mare flagel care se abâtea asu
pra omenirii — fascismul, cu va
rianta sa cea mai feroce, nazismul 
german. Privirile tuturor au fost 
ațintite asupra tinărului revoluțio
nar Nicolae Ceaușescu, care a În
țeles să-și primejduiască libertatea 
pentru a impune respectarea legii 
in proces ; el' a dovedit spirit de 
dăruire, mai presus de interesele 
sale personale, a fost tot timpul 
inspiratorul și conducătorul grupului 
de militanți comuniști și antifasciști 
arestați, poziție pe care și-a dobîn- 
dit-o prin calitățile sale de excep
ție și pe care le-a afirmat cu fie
care prilej.

Curajul, dîrzenia șl eroismul 
luptătorilor comuniști și antifasciști, 
largul ecou in opinia publică din 
țară și de peste hotare au înscris 
procesul de la Brașov, în rindul 
evenimentelor de seamă ale luptelor 
revoluționare și antifasciste.

Date fiind agresiunile fascismului 
italian și ale hitlerismului din anii 
1935—1936 și faptul că în proces 
se afla unul din membrii Comitetu
lui Național Antifascist, Partidul 
Comunist Român a mobilizat impor
tante forțe gazetărești și din rindul 
scriitorilor pentru prezentarea as
pectelor din sala tribunalului, a 
organizat mitinguri în care au fost 
înfierate cu vehemență persecuțiile 
și presiunile morale la care au fost 
supuși militanții comuniști și 
antifasciști. Gazetele revoluționare 
și democratice au prezentat numele 
și atitudinea tinărului militant re
voluționar Nicolae Ceaușescu, au 
relevat înaltele sale trăsături poli- 
tice-morale : principialitatea comu
nistă, patriotismul înflăcărat, devo
tament in slujirea intereselor vitale 
ale clasei muncitoare, ale poporului 
și țării, abnegația, dîrzenia și neîn- 
fricarea în luptă.

Este o mare mindrie pentru parti
dul nostru, pentru poporul român 
faptul că astăzi se află in fruntea 
lor și prin voința lor unanimă un 
astfel de conducător educat de 
Partidul Comunist Român, călit in 
focul unor aprige bătălii de-a lun
gul a peste 50 de ani de activitate 
revoluționară, care călăuzește cu 
strălucire destinele României pe 
calea progresului și civilizației so
cialiste, .afirmării ei demne, libere 
și independente în rindul națiunilor 
lumii.

Tovarășul Constantin Olteanu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R., a prezentat comunicarea 
„Semnificația istorică a procesului 
militanților comuniști și antifasciști 
de la Brașov. Ecoul acestuia pe 
plan intern și internațional", în care 
se spune :

Acum, cind, din perspectiva dru
mului străbătut în cele șase decenii 
și jumătate de la făurirea Partidu
lui Comunist Român, evocăm, cu le
gitimă mindrie patriotică, procesul 
militanților comuniști și antifasciști 
de la Brașov, această remarcabilă 
pagină de eroism revoluționar, ne 
facem o înaltă datorie de conștiință 
aducînd un vibrant omagiu tovară
șului Nicolae Ceaușescu, revoluțio
narul comunist care, dovedind 
profund patriotism, dîrzenie și neîn
fricare, curaj și spirit de sacrificiu, 
a avut rolul hotărîtor în orientarea 
politică a procesului, transformîn- 
du-1 într-un puternic mijloc de de
mascare a primejdiei fasciste, de 

chemare la luptă unită pentru viito
rul democratic și independent al 
țării.

Procesul din mai-iunie 1936, care a 
avut o puternică rezonanță în viața 
politică a societății românești din 
acea vreme, generînd vii reacții și 
luări de poziție în opinia publică 
progresistă, a pus în evidență însem
nătatea hotăritoare a acțiunii desfă
șurate de Partidul Comunist Român, 
în cel de-al patrulea deceniu, pen
tru a uni intr-un front larg lupta 
întregului popor împotriva pericolu
lui fascist și a războiului, pentru 
salvgardarea intereselor vitale ale 
patriei. Totodată a evidențiat, prin 
atitudinea exemplară a tinerilor 
luptători comuniști Și antifasciști im
plicați, cu deosebire prin dîrzenia, 
spiritul de sacrificiu și maturitatea 
politică dovedite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, capacitatea parti
dului revoluționar al clasei munci
toare de a integra în rindurile sale 
cadre de mare valoare politică și 
morală, de a forma militanți revolu
ționari profund devotați cauzei co
muniste, marilor idealuri ale po
porului.

în același timp, procesul de la 
Brașov, celelalte procese intentate 
militanților comuniști și antifasciști 
au reafirmat cu deosebită tărie pri
mejdia uriașă pe care fascismul o 
reprezenta la adresa democrației, li
bertății și păcii popoarelor, amenin
țarea gravă care plana asupra unor 
înfăptuiri istorice ale națiunii româ
ne, realizate prin lupte de secole, 
prin jertfe grele — integritatea te
ritorială, unitatea și independența 
națională. Dezvăluind limpede ase
menea pericole, punind în relief de
magogia mișcărilor de extremă 
dreaptă, chemînd la înfăptuirea 
grabnică a unității de acțiune a po
porului, procesul de la Brașov a 
avut un puternic impact asupra tu
turor conștiințelor cinstite ale țării, 
contribuind astfel la cristalizarea 
unor opțiuni politice antifasciste fer
me, la activizarea a noi și noi cate
gorii sociale în lupta antifascistă.

O asemenea semnificație istorică 
este cu atit mai actuală, cu cît în 
lumea contemporană -apar noi ten
dințe fasciste, neofasciste, revizio
niste și revanșiste, care amenință 
securitatea și pacea întregii omeniri.

Cu sentimente de profundă min
drie patriotică, subliniem faptul că 
procesul de la Brașov a impus și 
mai puternic în conștiința țării nu
mele unui tinăr și brav erou comu
nist, al unui revoluționar patriot 
care avea să-și consacre întreaga 
viață, forța geniului său slujirii 
neabătute a cauzei partidului, po
porului, socialismului — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în cadrul proce
sului "s-au confirmat înaltele tră
sături morale, politice, revolu
ționare probate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu incă de la intrarea 
sa in mișcarea comunistă, trăsături 
căre 1-ău impus în scurtă vreme ca 
pe un militant de nădejde al parti
dului.

în perioada premergătoare proce
sului, in nenumărate acțiuni de luptă 
conduse de partid și ca reprezentant 
al tineretului revoluționar în condu
cerea Comitetului Național Antifas
cist — una din primele organizații 
de acest fel din Europa — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a distins prin 
calități organizatorice, fermitate și 
combativitate, capacitate de înriurire 
politică, deschizind cu clarviziune 
adevărata cale a infăptuirii năzuin
țelor arzătoare ale maselor munci
toare. înaltele idealuri patriotice, in 
slujba cărora s-a angajat cu Întreaga 
ființă, au făcut ca tovarășului 
Nicolae Ceaușescu să i se încredin
țeze, în condițiile grele ale ilegalită
ții, noi și mari răspunderi in orga
nizarea luptei revoluționare.

După ce se referă pe larg la inte
resul cu care era urmărit procesul 
de la Brașov de opinia publică din 
întreaga tară, de organele de presă, 
precum și la protestul exprimat de 
muncitori comuniști, socialiști si so- 
cial-democrați. intelectuali si perso
nalități politice cu vederi democra
tice. care și-au manifestat astfel 
adeziunea la .ideile de luptă antifas
cistă. patriotică promovată de Parti
dul Comunist Român, de militanții 
săi. in comunicare se subliniază : 
Desfășurarea procesului politic de la 
Brașov, persecuțiile și condamnările 
la care,erau supuși militanții parti
dului comunist au avut un puternic 
ecou international, cercuri largi ale 
opiniei publice de peste hotare urmă
rind cu viu interes mișcarea antifas
cistă din România, care se afirmase, 
încă de la Începutul deceniului al 
treilea, drept una dintre cele mal 
impresionante manifestări oe plan 
european împotriva revizionismului 
și a războiului.

Istoria avea să consemneze faptul 
că nici o pedeapsă, oricît de aspră, 
nu putea opri lupta revoluționară, nu 
putea clinti pe comuniști din hotă- 
rîrea lor de a sluji cauza propășirii 
patriei, nu putea abate din dru
mul său pe tînărul militant 
Nicolae Ceausescu, revoluționarul 
care, identifieîndu-si telul suprem al 
vieții cu lupta pentru împlinirea 
idealurilor de veacuri ale poporului, 
avea să participe si să imprime am
prenta excepționalei sale personali
tăți celor mai importante acțiuni si 
momente revoluționare ce definesc, 
de peste o jumătate de secol, pro
cesul înaintării ireversibile a socie
tății românești Pe calea progresului. 
Memorabilele acțiuni revoluționare 
desfășurate in deceniul al patrulea, 
in rindul cărora un loc deosebit il 
ocupă marea demonstrație de la 1 
Mai 1939, in organizarea si condu
cerea căreia un rol determinant au 
avut tovarășul Nicolae Ceausescu și 
tovarășa Elena Petrescu Ceaușescu, 
au fost încununate de victoria revo
luției de eliberare socială si națio
nală. antifascistă si antiimperialistă 
din august 1944. care a deschis po
porului român calea realizării Înalte
lor sale idealuri de libertate si drep
tate socială.

în aceste momente de înaltă vi
brație a conștiințelor, cind întregul 
nostru popor aduce un profund oma
giu tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani de la 
procesul de la Brașov, dăm glas celor 
mai alese sentimente de respect si 
dragoste fierbinte pe care, aseme
nea întregii țări, comuniștii, toti oa
menii muncii din municipiul Bucu
rești le poartă secretarului general al 
partidului. conducătorul încercat, 
clarvăzător al poporului român pe 
drumul luminos al socialismului și 
comunismului.

In comunicarea „Gîndirea și înde
lungata activitate revoluționară a to
varășului Nicolae Ceaușescu. marele 
erou al națiunii române — strălucit 
exemplu de dăruire patriotică pen

tru consolidarea unității și indepen
denței României, pentru triumful re
voluției socialiste, pentru împlinirea 
aspirațiilor de libertate, dreptate so
cială. democrație și pace ale poporu
lui român", prezentată de tovarășa 
Diamanta Laudoniu, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Național pentru Știință și Tehno
logie, se spune :

Cu prilejul implinirii a 50 de ani 
de la procesul luptătorilor comuniști 
și antifasciști de la Brașov, moment 
ce a inserts o filă de aur în cronica 
eroică a luptei revoluționare din 
patria noastră, ințregul popor român 
evocă astăzi cu un sentiment de 
profundă emoție si aleasă prețuire 
marea personalitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului, președintele Republi
cii. rolul său hotărîtor in afirmarea 
clasei muncitoare și a partidului său 
revoluționar. în apărarea și promo
varea intereselor fundamentale de 
progres, libertate și prosperitate ale 
întregii națiuni.
Prezent permanent in lupta împotri

va dictaturii militare fasciste și a 
războiului, aducindu-și o contribuție 
de mare însemnătate la victoria re
voluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperialis- 
tă din august 1944, organizată și con
dusă de către Partidul Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost investit cu tot mai mari res
ponsabilități. Iar Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român. în- 
scriindu-se pe firul luminoasei tra
diții a poporului nostru care a știut 
întotdeauna să-și aleagă din rîndu
rile sale pe marii săi conducători, 
a învestit pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în suprema func
ție de secretar general al partidului. 
Marile deschideri pe care le-a reali
zat forumul comunist din 1965, prm 
forța prospectivă revoluționară cu 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
conturat viitorul țării noastre, și-au 
găsit împlinirea în realizările epocii 
de multilaterală înflorire a patriei, 
intrată pe drept cuvint în istorie ca 
„Epoca Ceaușescu".

Este meritul incontestabil al to
varășului Nicolae Ceaușescu de a fi 
formulat și promovat teza construi
rii noii societăți cu poporul și pen
tru popor. în ultimele două decenii, 
din inițiativa secretarului general al 
partidului, a fost creat in țara noas
tră un cadru organizatoric larg de
mocratic. original, unic în felul său, 
care asigură participarea activă, ne
mijlocită. a tuturor oamenilor mun
cii la conducerea societății, exerci
tarea deplină a prerogativelor uo* 
porului de adevărat stăpin al tării, 
de făuritor conștient al propriului 
destin.

Concepția secretarului general al 
partidului privind rolul pe care 
știința și tehnologia îl au în edifi
carea orînduirii socialiste și înain
tarea României spre comunism' și-a 
găsit o puternică expresie in ideile 
de o deosebită valoare teoretică și 
practică de fundamentare și organi
zare a activității de cercetare din 
tara noastră, ale eminentului om 
politic și savant, tovarășa Elena 
Ceaușescu. Crearea institutelor cen
trale. integrarea activității de cerce
tare cu invătămintul și producția, 
participarea nemijlocită a oamenilor 
de știință la soluționarea probleme
lor tehnice ridicate de producție 
constituie numai citeva exemple de 
gindire creatoare, revoluționară, pri
vind contribuția științei românești la 
realizarea obiectivelor majore ale 
dezvoltării tuturor ramurilor și do
meniilor economiei naționale.

O deosebită însemnătate pentru 
edificarea socialismului în țara 
noastră, pentru practica și teoria 
revoluționară, în general, o are con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
despre unitatea dialectică dintre po
litica internă și cea externă a țării, 
ca și activitatea sa neobosită pe plan 
internațional. Pentru că. angajată cu 
întregul său potențial in uriașa ope
ră de edificare a noii orinduiri. țara 
noastră se remarcă, deopotrivă, 
printr-o politică externă deosebit de 
activă, de edificare a unei lumi a 
păcii, bunei înțelegeri și cooperări 
între toate statele,

Tovarășul Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, a prezentat 
comunicarea „Unitatea morai-politicâ 
a întregului nostru popor in jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
chezășie sigură a înaintării neabătute 
a patriei pe calea progresului și civi
lizației socialiste". în comunicare se 
spune : Apărut pe scena istoriei 
într-o vreme cind unitatea și inde
pendența națională se cereau nu 
numai consolidate, ci și întregite 
prin libertatea socială. Partidul Co
munist Român a preluat și dezvoltat 
tradițiile inaintașilor, impletind bă
tălia pentru apărarea integrității și 
suveranității țării cu lupta pentru 
făurirea unei Românii socialiste. — 
patrie a dreptății sociale, a egalității 
tuturor fiilor săi, fără deosebire de 
naționalitate, a demnității omului — 
cu convingerea că numai astfel 
poate fi așezată temelie traini
că unității și libertății naționale, 
înaintării pe calea progresului și 
civilizației.

Acesta este sensul întregii activi
tăți desfășurate de partid în anii 
ilegalității ; acesta este sensul acti
vității desfășurate de partid in anii 
de cind se află la conducerea desti
nelor țării. Indestructibila sinteză 
unitate națională — socialism și-a 
găsit cea mai strălucită expresie in 
opera teoretică și practică a secre
tarului general al partidului, 
președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. conducătorul 
mult iubit și stimat al întregului 
popor in cea mai grandioasă epocă 
a propășirii sale economice și socia
le, a afirmării sale plenare în rin
dul națiunilor lumii — epocă inaugu
rată de Congresul al IX-lea al parti
dului.

în continuare. în comunicare se 
spune : Coincidența face ca în acest 
an. cind au fost aniversate șase de
cenii și jumătate de la crearea Parti
dului Comunist Român, să se împli
nească o jumătate de secol de la unul 
din acele memorabile momente care 
au dat puternic relief patriotismului 
fierbinte al comuniștilor, consecven
ței atitudinii lor antifasciste, capaci
tății partidului de a forma cadre re
voluționare. dăruite cu întreaga lor 
ființă cauzei comuniste, capabile să 
înfrunte cu neînfricare prigoana, să 
stea neclintit și demn în fața nedrep
tății. a represiunii.

într-un astfel de eveniment istoric 
s-a transformat procesul militanților 
comuniști și antifasciști de la Bra
șov. în fruntea cărora s-a aflat tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

După cum se știe, pentru abnega
ția și curajul de care a dat dovadă 
in timpul procesului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a primit cea 'mai 
mare condamnare. Dar nici anii de 
detenție, nici închisorile nu i-au pu
tut infringe încrederea, voința în 
idealurile pentru care lupta; La Dof- 
tana. bucurindu-se de încrederea, 
stima și prețuirea colectivului de co
muniști. a fost ales in conducerea 
organizației de partid. Ca rezultat al 
luptei neînfricate Pe care a des
fășurat-o in Doftana. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut un rol de
terminant în obținerea, in aprilie 1938, 
a regimului politic in închisori. Da
torită înaltelor sale calități de pa
triot înflăcărat, revoluționar dirz, 
conducător încercat și clarvă
zător. partidul și poporul aveau 
să-i încredințeze tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in anii ce au 
urmat, sarcini de mare răspundere 
în partid și in stat, iar la Congresul 
al IX-lea. ca o recunoaștere a acestor 
excepționale calități, a fost ales in 
suprema funcție de secretar general 
al partidului.

Activitatea desfășurată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu in acei ani 
de mari confruntări de clasă și bătă
lii antifasciste, fermitatea Sa revo
luționară. patriotismul fierbinte, 
înalta maturitate politică, curajul și 
neinfricarea cu care a acționat s-au 
înscris ca nepieritoare pagini lumi
noase în istoria partidului și a patriei.

Afirmînd atașamentul său nestră
mutat față de idealurile eliberării 
sociale, independenței și integrității 
țării, partidul, prin vocea marelui 
comunist Nicolae Ceaușescu. a deju
cat in procesul de la Brașov încer
cările autorităților de a discredita in 
ochii opiniei publice partidul comu
nist. partid care. în acele împreju
rări dificile, s-a impus, o dată mal 
mult. în conștiința poporului drept 
axul înfăptuirii unei largi unități 
moral-politice la scară națională, 
singura forță capabilă să strîngă în
tr-un unic șuvoi toate energiile na
țiunii în lupta pentru apărarea inte
grității și suveranității patriei.

Procesul de la Brașov s-a consti
tuit într-un moment de referință in 
activitatea generală a partidului pen
tru a realiza unitatea de acțiune a 
clasei muncitoare, obiectiv ce avea 
să triumfe o dată cu înfăptuirea re
voluției de eliberare socială și națio
nală. antifascistă Și antiimperialistă 
din august 1944.

Pe acest filon al unității, partidul 
a dezvoltat. în anii revoluției și con
strucției socialiste, o experiență ori
ginală bazată Pe aplicarea creatoare 
a legităților general-valabile la con
dițiile specifice ale României, ale că
rei principale articulații constau in 
înfăptuirea unității organizatorice, 
politice Și ideologice a clasei munci
toare în cadrul partidului unic revo
luționar. ridicarea alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea, cu celelalte 
categorii de oameni ai muncii, fără 
deosebire de naționalitate, la nivelul 
unității socialiste a întregului popor, 
realizarea unui larg front al demo
crației și unității socialiste.

Acest proces calitativ superior în 
evoluția unității moral-politice a po
porului nostru în jurul partidului s-a 
afirmat plenar ' “ ~
IX-lea. sub 
novatoare și 
revoluționare 
Nicolae Ceaușescu.

după Congresul al 
înriurirea gindirii 
acțiunii consecvent 
a tovarășului

Locul și rolul partidului, ca cen
trul vital al națiunii, reprezintă, in 
ultimele două decenii. chintesența 
noii unități ce caracterizează orin- 
duirea noastră, o unitate de structură 
și substanță, organic și viabil cris
talizată în profilul societății socialis
te românești. S-a putut atinge aceas
tă treaptă superioară pentru că parti
dul. prin programele sale de dezvol
tare politică, economică și social- 
culturală — la a căror elaborare și în
făptuire tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut și are rolul determinant — a 
propus națiunii, pentru prima oară 
în întreaga noastră istorie modernă, 
un ansamblu de teluri clare, con
crete și programatice, generatoare 
de adeziune profundă, entuziasm și 
încredere în progres.

Formulînd teza construcției so
cialismului cu poporul și pentru 
popor, partidul nostru a creat și 
perfecționat un sistem unitar, cu
prinzător și complex de conducere 
a țării de către popor, format din 
organisme largi reprezentative la 
nivel național, și în unitățile eco
nomice și administrativ-teritoriale.

Relevîndu-se că unitatea poporului 
în jurul partidului, al secretarului 
său general a fost și rămine pe 
mai departe principala sursă a di
namismului societății românești ac
tuale, în încheierea comunicării se 
spune : Pe drumul glorios al edifi
cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate, spre comunism, întregul 
partid, întreaga națiune urmează cu 
credință și devotament pe iubitul și 
stimatul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu convingerea 
nestrămutată că numai strîngîndu-și 
și mai mult rîndurile în jurul său 
poporul iși va desfășura cu succes 
activitatea constructivă, patria va 
înainta spre împlinirea aspirațiilor 
sale mărețe.

Comunicarea „Concepția P.C.R., a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, des
pre corelația organică dintre socia
lism și pace. Acțiuni și inițiative ale 
României socialiste pentru oprirea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării, pentru promovarea în
țelegerii și colaborării pașnice intre 
popoare" a fost prezentată de to
varășul Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Evenimentul căruia ii este dedi
cată actuala manifestare — împli
nirea a 50 de ani de la procesul 
militanților comuniști și antifasciști 
de la Brașov, se spune în comuni
care. a intrat în istoria țării și in 
tradițiile revoluționare ale mișcării 
muncitorești din România și de pe 
plan mondial, ca un moment cu în
semnătate deosebită în creșterea gra
dului de mobilizare a poporului nos
tru pentru înfăptuirea politicii patrio
tice consecvente promovate de P.C.R., 
împotriva primejdiei fascismului și 
războiului, pentru apărarea indepen
denței și suveranității naționale. în
vățămintele acestei experiențe de
finitorii pentru abnegația și spi
ritul de sacrificiu dovedite de 
militanții comuniști și antifasciști, 
din rindul cărora s-a detașat prin 
înalt patriotism, prin curaj și 
dirzenie revoluționară, prin clar
viziune și maturitate politică, to
varășul Nicolae Ceaușescu, sînt cu 
totul relevante pentru zilele noastre, 
cind problematica preintîmpinării 
unui nou război, a combaterii acțiu

nilor forțelor imperialiste, neofas
ciste și reacționare, care amenință 
pacea, democrația și independența 
popoarelor, constituie o preocupare 
cardinală.

Realizarea păcii a devenit obiectiv 
programatic de prim-ordin al politi
cii externe românești, indeosebi în 
cele peste două decenii care au tre
cut de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R., de cind în fruntea partidu
lui și statului nostru se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Acest 
obiectiv și-a găsit expresia într-o 
suită de inițiative, propuneri și ac
țiuni cu larg răsunet in conștiința 
poporului nostru, care corespund 
idealurilor tuturor forțelor revolu
ționare, progresiste și democratice 
de pretutindeni. Așezarea de către 
România la loc central, în sfera po
liticii și activității sale în domeniul 
relațiilor_ internaționale, a obiective
lor apărării păcii și întăririi secu
rității mondiale, respectiv cele ale 
opririi cursei înarmărilor și trecerii 
la dezarmare, are puternice rațiuni 
de ordin național, ideologic și poli
tic.

Așa cum a învederat istoria, de-a 
lungul existenței sale, libertatea a 
constituit bunul cel mai de preț al 
poporului nostru, pe care a apă
rat-o cu o trainică și nestrămutată 
voință, înfruntind cu eroism și dem
nitate toate vicisitudinile și urgiile 
abătute în decursul timpurilor asu
pra muncii sale pașnice pe pămîn- 
tul său străbun. Trăind și apărin- 
d_u-și cu grele jertfe ființa naționa
lă, poporul român a năzuit dintot- 
deauna să conviețuiască în pace și 
înțelegere, să se afle în raporturi de 
prietenie cu vecinii și cu celelalte 
popoare. Fapte și date concrete, a- 
nalizate și interpretate cu cugetul 
sincer, atestă că românii nu au pre
cupețit nimic pentru atingerea aces
tui țel, pentru a căuta în perma
nență căile menținerii durabile a 
unor raporturi externe care să le 
permită a fi stăpini pe propria soar
tă și de a conlucra, în interesul și 
avantajul reciproc, al independenței 
și suveranității, cu statele vecine, cu 
un număr cît mai mare de state, pe 
baza egalității, a neamestecului in 
treburile interne.

întreaga operă politică a to
varășului- Nicolae Ceaușescu este 
străbătută de preocuparea teoretică și 
practică de a fundamenta adevărul 
în conformitate cu care superiorita
tea socialismului, noua civilizație 
creată conștient de oameni si pentru 
el se pot afirma exclusiv în condi
ții de pace.

în această lume și cu această vi
ziune largă, personalitatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu se afirmă 
durabil în contemporaneitate ca un 
activ luptător pentru pace, ca un 
erou al acesteia, iese puternic în evi
dentă, vocația de conducător autentic, 
vizionar si înțelept, cutezător, mili
tant și realist.

Trăsătura responsabilității si rea
lismului acțiunilor românești în fa
voarea păcii, se subliniază în co
municare. este conferită de luarea în 
considerație a unei realități crude, 
realitatea, apariției, extinderii si per
fecționării armelor nucleare, cane au 
schimbat nu numai datele esențiale 
ale desfășurării unor eventuale con
flicte militare generalizate la scara 
planetei, dar au creat perspectiva 
îngrozitoare a transformării războiu
lui într-un mijloc virtual de sinuci
dere colectivă de pe urma căruia nu 
pot exista învinși sau învingători.

Caracterul sofisticat si diversificat 
al armelor existente in zilele noas
tre. puterea lor extraordinară de 
distrugere implică necesitatea abor
dării reducerii acestora dintr-o opti
că cuprinzătoare, impune, totodată, 
trecerea la elaborarea unui program 
complex de dezarmare, care, avind 
în centrul său dezarmarea nucleară, 
să includă si armele chimice si toate 
genurile de arme si armamente con
ventionale și clasice, astfel incit, pină 
la sfîrșitul secolului, să se reducă cel 
puțin la jumătate armamentele si 
efectivele militare fată de cele exis
tente în prezent.

După ce se referă pe larg la ini
țiativele si propunerile României 
privind înfăptuirea dezarmării. în 
primul rind a dezarmării nucleare. în 
comunicare se spune : In concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu. pro
blemele apărării păcii sint intim 
legate de obiectivele realizării unei 
lumi mai bune si mai drepte pe pla
neta noastră, de înaintarea societă
ții umane pe noi culmi de progres.

Este mai presus de orice îndoială 
că pentru eminentul militant comu
nist care înfrunta in urmă cu 50 de 
ani teroarea de clasă în numele inde
pendentei si păcii, conducătorul 
strălucit de astăzi al partidului și 
statului nostru, idealul făuririi noii 
societăți socialiste pe pămintul 
României. mărirea contribuției 
României la victoria forțelor revolu
ționare ale contemporaneității sint 
strins legate de o activitate neobosi
tă pentru apărarea păcii în lumea 
noastră de astăzi, atit de frămîntată 
si amenințată de pericolul pieirii 
sale. în acest context, se profi
lează extrem de pregnant persona
litatea strălucită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca dirz apărător 
al păcii, al idealurilor celor mai 
scumpe ale omenirii, dreptul la via
tă. la existentă, la pace.

în încheierea sesiunii științifice 
omagiale, a fost adresată o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Telegrama a fost 
prezentată de tovarășul Radu Voinea, 
membru al C.C. al P.C.R.. președin
tele Academiei Republicii Socialiste 
România.

Telegrama a fost adoptată într-o 
atmosferă de puternic entuziasm si 
mare însuflețire, de înaltă si profun
dă vibrație patriotică.

Sesiunea s-a desfășurat sub 
6emnul omagiului fierbinte ne care 
comuniștii. întregul popor il aduc 
conducătorului iubit si stimat al 
partidului si statului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Participanții 
au ovaționat, minute in sir. pentru 
Partidul Comunist Român, forța po
litică conducătoare a societății noas
tre socialiste, pentru secretarul ge
neral al partidului, președintele Re
publicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
S-a scandat îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. „Ceaușescu si poporul !“, 
„Stima noastră si mîndria, Ceausescu
— România!". „Ceaușescu să trăiască. 
România să-nflorească 1“. „Ceaușescu
— pace !“.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
a constatat că densitatea clanțelor 
este necoresnunzătoare si a criticat 
pe specialiștii institutului pentru 
slaba preocupare fată de respectarea 
tehnologiilor de cultură în unjtătile 
apropiate, cerind să se acționeze cu 
fermitate pentru ca toate unitățile 
producătoare să aplice normele si 
regulile agrotehnice stabilite, in ve
derea creșterii producției cerealiere.

In încheierea vizitei, adresindu-se 
celor prezenți, secretarul general al 
partidului a făcut cunoscute impre
siile bune pe care i le-a pro
dus activitatea desfășurată de insti
tutul de la Fundulea si a insis
tat să se treacă cu hotărire la gene
ralizarea operativă a rezultatelor 
cercetării, la elaborarea și aplicarea 
de noi tehnologii, la accelerarea omo
logării și introducerii in cultură a 
soiurilor Șl hibrizilor de înaltă pro
ductivitate. elemente de bază pentru 
obținerea in anul viitor a unor recol
te cit mai mari, sigure Și stabile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat Pe cercetători, pe toți lu
crătorii ogoarelor de aici și le-a urat 
noi succese în muncă, multă sănătate 
șl fericire.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
apoi la COOPERATIVA AGRI
COLĂ DE PRODUCȚIE DOR

MĂRUNT, din consiliul unic 
agroindustrial Dragoș Vodă.

între cei venit-i să-i ureze secre
tarului general al partidului ..Bun 
sosit"; să-i mulțumească pentru via
ta demnă si fericită pe care o tră
iesc. s-au aflat si soții Anton și 
Anica Toader, înscriși printre primii 
in cooperativă, la infiintarea aces
teia in 1949. impreună cu cei 47 de 
copii, nepoți și strănepoți ai lor. To
varășul Nicolae Ceaușescu i-a îm
brățișat cu căldură pe cei doi vete
rani ai cooperativei, pe membrii fa
miliei lor. le-a urat sănătate și fe
ricire.

Dialogul de lucru al secretarului 
general al partidului cu cadre din 
conducerea cooperativei, cu specia
liști din agricultura județului s-a 
desfășurat in mijlocul unui'lan de 
grîu din soiul „Fundulea 262“. și al 
unui lan de orz. Înfățișînd principa
lele coordonate ale dezvoltării agri
culturii județului in ultimele două 
decenii, gazdele au relevat , că, in 
prezent, peste 70 la sută din supra
față este irigată, aceasta «rescind de 
15 ori. raportat la. nivelul anului 
1965. Ca urmare, au crescut și pro
ducțiile medii la hectar, rezultate 
bune inregistrindu-se la culturile 
cerealiere, sfecla de zahăr, îloarea- 
soarelui, soia.

Secretarul general al partidului a 
apreciat insă că rezultatele obținute 
nu sint pe măsura dotării tehnice, a 
potențialului productiv al pămintu- 
lui din această zonă, criticind slaba 
preocupare pentru folosirea eficien
tă, cu randamente superioare, a mij
loacelor și condițiilor de care dispu
ne agricultura județului. O dovadă 
in acest sens o constituie și produc
ția medie de 5 000 kg grîu și orz la 
hectar, in teren irigat, evaluată a se 
obține in acest an, Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a precizat că.,
nimic nu justifică acest nivel de pro
ducție, că dacă s-ar fi respectat nor
mele de densitate a plantelor pe 
metru pătrat, distanța dintre rinduri, 
s-ar fi putut obține cel puțin 7 000— 
8 000 kg la hectar, producții obligato
rii pentru supraifetele de teren 
irigate.

Apreciind faptul că potrivit eva
luării producția planificată se va 
realiza in cooperativă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că aceas
ta este cu mult sub posibilități și a 
cerut ca cei răspunzători de o ase
menea stare de lucruri, ce va deter
mina diminuarea în mare măsură a 
veniturilor țăranilor cooperatori, să 
fie puși in discuția adunării gene
rale și trași la răspundere pentru 
nerespectarea legilor, pentru neînde- 
plinirea obligațiilor ce le revin. Să 
facem totul, a subliniat secretarul 
general al partidului, pentru a obți
ne recolte tot mai bogate, pe mă
sura condițiilor pe care partidul și 
statul nostru le creează dezvoltării 
agriculturii, progresului științei si 
tehnicii in toate domeniile de acti
vitate.

Ultimul obiectiv al vizitei în ju
dețul Călărași a fost ÎNTRE
PRINDEREA AGRICOLĂ DE 
STAT JEGĂLIA, unitate puterni
că, cu o suprafață de 7 700 hectare, 
în totalitate irigată. Secretarul ge
neral al partidului a analizat starea 
de vegetație a culturilor de pe une
le sole ale fermei nr. 8 și a fost in
format că și in celelalte unităti ale 
întreprinderii griul, orzul, porumbul, 
floarea-soarelui. soia, sfecla de za
hăr s-au dezvoltat deosebit de bine. 
S-a subliniat faptul că pe aproape 
întreaga suprafață a unității au fost 
aplicate tehnologii moderne, în ve
derea realizării unor culturi inten
sive. cu producții medii de 6 000— 
7 000 kg griu și orz, 20 de tone de 
porumb știuleți și peste 50 de tone 
de sfeclă de zahăr la hectar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat starea culturilor și a cerut 
Specialiștilor să acorde în continua
re o deosebită atenție calității semă
natului și lucrărilor de întreținere, 
astfeL incit unitatea să realizeze o 
mai accentuată creștere a produc
țiilor.

Secretarul general al partidului a 
indicat gazdelor să ia toate măsu
rile pentru ca. în apropiata campa
nie a secerișului, munca să fie bine 
organizată, să nu se piardă nici un 
bob din recoltă. La plecare a feli
citat colectivul oamenilor muncii de 
la I.A.S. Jegălia pentru activitatea 
desfășurată, urîndu-i noi succese in 
obținerea unor recolte tot mai mari.

Următorul obiectiv al vizitei a 
fost I.A.S. OGRADA, una din 
cele mai mari unități agricole din 
cimpia Bărăganului.

în întîmpinarea secretarului gene
ral al partidului se aflau primul- 
secretar al Comitetului județean Ia
lomița al P.C.R.. Gheorghe Tănase, 
alți reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
Informat că unitatea cultivă peste 
12 000 de hectare, in sistem irigat, 
cu griu. porumb, orz, floarea-soare- 
lul. sfeclă de zahăr, soia, fasole si 
alte culturi, iar puternicul său sec
tor zootehnic realizează. în prezent, 
peste 45 Ia sută din producția globa
lă a unității. S-a subliniat, de ase
menea. că unitatea a pregătit între
gul parc de mașini agricole care va 
fl utilizat în campania de seceriș, in 
vederea strîngerii și depozitării în
tregii recolte in cei mai scurt timp 
și fără pierderi.

Secretarul general al partidului a 
analizat, intr-un Ian de griu, im
preună cu specialiști și cadre de 
conducere din agricultura județului, 
starea de vegetație, modul cum s-au 
respectat tehnologiile de lucru la 
această cultură. S-a făcut observa-

Diolog fructuos pe terenurile C.A.P. Beidaud, județul Tulcea Și la întreprinderea agricola de stat Amzacea, oamenii muncii au întîmpinat cu deosebita însuflețire pe secretarul 
general al partidului

ția că. dacă pe această solă se res
pectau întocmai normele de densita
te. producția la hectar ar fi fost 
mai mare cu 1 000—2 000 kg. in con
diții de irigare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
invitat apoi să viziteze un lan de 
orz. unde a apreciat că lucrările fă
cute la timp și de calitate vor asi
gura obținerea unei producții de 
peste 7 000 kg la hectar.

La plecare, adresindu-se celor pre
zenți. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : Am vizitat o solă de griu și 
una de orz. am văzut culturile de 
porumb. In general am impresii 
bune. La orz se vor obține producții 
bune. La griu, datorită nerespectării 
densităților, nu se realizează produc
ția planificată. în condiții de irigare 
trebuie să se‘ obțină 7 000—8 000 kg 
la hectar. Nu s-au realizat nici aici 
densitățile, deoarece s-a semănat la 
12 cm intre rinduri, in loc de 8 cm, 
ceea ce a făcut să se piardă’ o trei
me din producție. Trebuie să se ac
ționeze eu intreaga răspundere pen
tru stringerea grabnică și fără pier
deri a intregii recolte, pentru efec
tuarea tuturor lucrărilor de întreți
nere la culturile prăsitoare. Este ne
cesar să se ia toate măsurile peritfu 
respectarea tuturor tehnologiilor. 
Sper că veți trage toate concluziile. 
Toți sinteți răspunzători, ca proprie
tari și producători, pentru obținerea 
unor recolte bune, pentru punerea 
în valoare a întregului potential pro
ductiv al pămintului, pentru folo
sirea rațională a fiecărui metru pă
trat de pămint. în anul viitor tre
buie să se respecte toate legile, in 
special în privința densității, pentru 
a nu se repeta ceea ce s-a intim- 
plat aici in acest an. Doresc oame
nilor muncii din Ograda și din agri
cultura întregului județ să obțină 
rezultate cit mai bune, recolte cit 
mai mari, să concureze la un loc 
fruntaș pe tară. Aveți toate condi
țiile în acest sens. Vă felicit pentru 
activitatea depusă. Vă doresc să 
realizați recolte cît mai mari, multă 
sănătate și fericire !

Vizita de lucru a secretarului ge
neral al partidului a continuat in 
județul Constanța, în cîmpurile ce
realiere din CONSILIUL UNIC 
AGROINDUSTRIAL COBA- 
DIN.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmpinat de primul-secretar al Co
mitetului județean Constanța al 
P.C.R.. Mihai Marina, care informea
ză asupra producției medii evaluate 
la gnu și orz, folosirii fondului fun
ciar și a bazei tehnico-materiale cu 
care este dotată agricultura din a- 
ceastă parte a țării, utilizării cit mai 
eficiente a sistemelor de irigații.

Secretarul general al partidului a 
vizitat lanuri de orz. cultivate cu 
soiul „Miraj" și altele de grîu din 
soiul „Fundulea 133“ și „Fundulea 
29". a căror producție medie este 
evaluată la 5 900 kg și. respectiv, 
6 100 kg la hectar, precum și un lan 
de porumb, de pe care se prevede 
obținerea unei recolte de 15 000 kg 
știuleți la hectar, aparținînd coope
rativei agricole de producție „8 Mai" 
din Cobadin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
analizat starea de vegetație a cul
turilor. calitatea lucrărilor de între
ținere. densitatea plantelor in tere
nuri irigate.

Luîndu-și rămas bun. secretarul 
general al partidului i-a felicitat pe 
cooperatori, pe ceilalți oameni ai 
muncii din unitățile consiliului agro
industrial Cobadin. pe toți lucrătorii 
ogoarelor constănțene și. apreciind 
nivelul recoltelor medii evaluate, 
le-a adresat îndemnul de a depune 
în continuare eforturi sporite pentru 
a realiza recolte cît mai mari.

Secretarul general al partidului s-a 
intilnit apoi cu lucrătorii ogoarelor 
dobrogene pe solel_e cultivate cu griu, 
orz și mazăre ale ÎNTREPRINDE
RII AGRICOLE DE STAT AM
ZACEA.

Examinind un lan de grîu din so
iul „Fundulea-29“, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat vigoa
rea plantelor și mărimea spicelor, 
făcînd însă observația că densitatea 
nu este corespunzătoare. S-a subli
niat că, dacă ar fi fost respectate în
tocmai tehnologiile de cultură și 
normele de densitate, producția, care 
în prezent se estimează la peste 
6 000 kg la hectar, putea fi cu 20 la 
sută mai mare. Același fapt a ieșit 
in evidență in momentul vizitării 
unui Ian de orz situat in vecinăta
tea solei cu griu. Aici, o atentă pre
gătire a terenului, efectuarea lucră
rilor în perioada optimă și asigura
rea unei densități corespunzătoare a 
plantelor au condus la dezvoltarea 
mai bună a culturii, ceea ce va asi
gura ca recolta să fie superioară 
producției planificate. A fost exa
minată, de asemenea, pe o solă cul
tivată cu mazăre, starea de vegeta
ție a plantelor, care, deși se prezin
tă în stadiul de inflorire și legare a 
păstăilor, anunță o recoltă bună.

în cadrul dialogului purtat cu spe

cialiștii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat că majoritatea suprafețe
lor ocupate cu păioase sint irigate, 
culturile se prezintă bine, existind 
toate premisele ca producțiile medii 
la aceste culturi să se situeze intre 
7 și 8 tone la hectar.

La încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului a spus :

Dragi tovarăși, am constatat că re
colta de orz poate fi considerată 
bună, de circa 8 000 kg Ia hectar ; la 
griu este ceva mai slabă, dar se 
poate considera relativ bună. Vă fe- — 
licit pentru activitatea ce ați desfă
șurat-o și vă doresc să obțineți și 
Ia celelalte culturi recolte cit mai 
mari !

Ultimul obiectiv al vizitei în ju
dețul Constanța a fost ÎNTRE
PRINDEREA AGRICOLĂ DE 
STAT COGEALAC, puternică 
unitate agricolă dobrogeană, specia
lizată atit in cultura cerealieră, cit 
și în creșterea oilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
informat că toate culturile se pre
zintă bine, estimindu-se obținerea 
unor producții mari. A foșt examinat 
un lan de orz din soiul „Miraj", de 
la care se așteaptă o producție de 
aproape 6 700 kg la hectar, cu peste 
1 000 kg mai mult decît s-a plani
ficat.

Secretarul general al partidului a 
apreciat că lanul se prezintă bine, 
cultura fiind viguroasă, cu o densi
tate corespunzătoare. Alături insă, 
într-un lan de grîu cu o producție 
estimată de numai 4 600 kg la hectar, 
se face observația că recolta este cu 
mult sub fertilitatea pămintului da
torită nerealizării unei densități op
time.

A fost vizitată apoi o solă bine 
lucrată. Pe care cultura de fasole a 
crescut viguros.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că producțiile pot fi mai 
mari. ținîndu-se seama de faptul că 
Peste 90 la sută din terenuri sint 
irigate. S-a cerut, totodată. ca pa 
dealurile din jur să se realizeze per
dele de protecție și să fie plantați 
vită de vie și pomi. în acest fel se 
vor asigura atit protejarea culturilor, 
cit și realizarea unui microclimat 
mai favorabil.

S-a făcut apoi un scurt popas la 
citeva sole cu-griu și soia aparținind 
fermei nr. 6 a întreprinderii și C.A.P. 
Cogealac.

Secretarul general al partidului a 
recomandat să se manifeste mai mul
tă grijă la executarea arăturilor, ast
fel incit acestea să fie mai adinei 
și mai uniforme, iar semănatul să se 
facă la adîncimi mai mari, avindu-se 
în vedere precipitațiile mai reduse 
din această zonă. Și aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dispune ca 
dealurile din împrejurimi să fie 
împădurite, iar acolo unde condi
țiile de sol permit să, se realizeze 
livezi. De asemenea, secretarul ge
neral al partidului recomandă ca sis
temul de irigații din acest perimetru 
să fie imbunătătit. astfel incit să asi
gure debitul necesar întregii supra
fețe amenajate.

La plecare, adresindu-se celor pre
zenți. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus: Aș dori să vă adresez felici
tări pentru activitatea depusă. Ur

s

In fața lanurilor cooperativei agricole din Gîrbovi, județul Ialomița

mează să pregătiți temeinic stringerea 
operativă și fără pierderi a recoltei 
de orz și griu. In viitor, activitatea 
trebuie să fie mai bine organizată, 
să obțineți recolte mai mari. Aveți 
aceste condiții. Vă doresc succese cit 
mai mari, multă sănătate si fericire.

în județul Tulcea, vizita a inceput
ÎNTREPRINDEREA AGRI

COLĂ DE STAT BAIA.
în numele comuniștilor, al tuturor 

oamenilor muncii tulceni, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu i-au fost adre
sate călduroase urări de bun sosit 
de către primul-secretar al comite
tului județean de partid. Ion Anas- 
-tasiu.

Secretarul general al partidului a 
fost informat, in cadrul unei expo
ziții cuprinzind date semnificative, 
despre modul in care s-a actiotiat in 
acest an agricol, despre creșterea 
suprafeței arabile cu 23 000 hectare, 
in principal ca urmare a introduce
rii in circuitul agricol a unor tere
nuri din Delta Dunării. S-a subliniat 
că. aplicindu-se indicațiile date de 
secretarul general al partidului la 
precedenta vizită, de lucru in iudet. 
au fost înființate, pe terenuri 
degradate din zona colinară cuprin
zind 700 de hectare, plantații de 
pomi și viță de vie. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost înfăți
șate. totodată, preocupările în direc
ția sporirii ponderii terenurilor 
irigate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat, în perimetrul unor sole cu 
grîu și orz, starea de vegetație a cul
turilor.

Secretarul general al partidului 
a apreciat că pe terenul semănat cu 
griu, datorită faptului că s-au lăsat 
distanțe prea mari între rinduri, 
densitatea plantelor este mai mică 
decît ar fi trebuit, aceasta dimi- 
nuind nivelul recoltei.

în cazul lanului de orz, deși con
dițiile pedoclimatice sint identice, 
densitatea plantelor este mult mai 
bună, ceea ce se reflectă intr-un 
spor important Jie producție.

Sintetizînd observațiile și conclu
ziile rezultate in cursul vizitei, 
conducătorul partidului șl statului 
a cerut factorilor de răspundere și 
specialiștilor să acționeze pentru 
respectarea întocmai a tehnologiilor 
de cultură, pentru efectuarea tuturor 
lucrărilor agricole la timp și de ca
litate superioară. Arătînd că trebuie 
să se tragă concluziile ce se impun 
din compararea situației existente în 
solele cu griu și cele cu orz exami
nate, secretarul general al partidului 
a subliniat că este necesar să se 
facă totul pentru obținerea pe tere
nurile irigate a unor recolte de 
7 000—8 000 kg la hectar, că numai 
așa se justifică cheltuielile pentru 
irigații și se asigură o eficientă eco
nomică corespunzătoare.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat oamenilor 
muncii de aici să obțină in conti
nuare recolte cît mai bogate.

S-a mers apoi la COOPERATI
VA AGRICOLĂ DE PRO
DUCȚIE DIN COMUNA BEI
DAUD.

Situate într-o zonă extrem de

La ferma vegetală Prundu din I.A.S. Insula Mare a Brăilei

aridă, terenurile agricole ale coope
rativei nu sint decit într-o mică mă
sură irigate — aproape 12 la sută 
din total — ceea ce face ca produc
țiile să fie influențate de condițiile 
de climă.

Conducătorului partidului și statu
lui i-au fost înfățișate preocupările 
pentru folosirea judicioasă a terenu
lui, dinamica producțiilor, precum și 
măsurile adoptate in vederea sporirii 
suprafețelor irigate, fapt ce va con
tribui la sporirea recoltelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut Ministerului Agriculturii să în
treprindă acțiuni hotărite pentru ac
celerarea lucrărilor din cadrul sis
temului de irigații aflat în construc
ție. pentru a se putea asigura creș
terea substanțială a producțiilor in 
această zonă. S-a indicat, totodată, 
să se ia măsuri pentru ca dealuri
le neproductive din perimetrul coo
perativei. toate terenurile de acest 
fel din județul Tulcea să fie cuprin
se in programul județean de împă
duriri. să se treacă de urgență la 
efectuarea lucrărilor necesare.

La încheierea vizitei, secretarul 
general ah partidului a spus : Se 
vede că datorită secetei recolta este 
mai slabă, dar nici arăturile adinei 
de toamnă nu au fost efectuate la 
cel mai înalt nivel și nici densita
tea nu este corespunzătoare. îmi 

exprim convingerea că o dată cu 
realizarea sistemului de irigații și lu
crările agricole vor fi de mai bună 
calitate, iar recoltele vor fi și ele cu 
mult mai mari. Vă urez să obțineți 
recolte bune, multă sănătate și fe
ricire !

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat in continuare FERMA VE
GETALĂ PRUNDU DIN I.A.S. 
INSULA MARE A BRĂILEI.

La coborîrea din elicopter, secre
tarul general al partidului a fost 
salutat de tovarășul Anton Lungu, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, care a adresat un 
călduros bun sosit.

Dialogul cu specialiști din agri
cultura județului a prilejuit prezen
tarea structurii culturilor de cereale’ 
păioase, a producțiilor de grîu și orz 
care se vor obține in acest an atit 
in condiții de irigare, cit și de neiri- 
gare, a măsurilor întreprinse pentru 
extinderea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare.

Conducătorului partidului și sta
tului i-au fost înfățișate apoi struc
tura culturilor de cereale păioase 
din I.A.S. Insula Mare a Brăilei, 
nivelul producțiilor medii estimate 
a se obține în acest an, precum și 
suprafețele cultivate in fermele 
complexului Filipoiu.

Au fost examinate un lan de orz 
din soiul „Miraj", la care s-a estimat 
o producție de peste 7 300 kg la hec
tar. precum și o solă de griu din 
soiul „Lovrin 24". Evaluarea efec
tuată la indicația secretarului gene
ral al partidului indică o producție 
de grîu de peste 7 000 kg la hectar.

Secretarul general al partidului a 
apreciat ca relativ bune producțiile 
estimate, dar a subliniat că ele sint 
sub posibilități. Totodată, s-a cerut 
să se asigure condițiile necesare ob
ținerii unor recolte mari, de peste 
8 000 kg la hectar la ambele culturi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat pe oamenii muncii de aici 
pentru activitatea depusă oină în 
prezent, urindu-le obținerea de noi 
și importante succese în înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin din documen
tele Congresului al XIII-lea al parti
dului.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
vizitat in continuare I.A.S. UR- 
LEASCA, unitate cunoscută în țară 
pentru producțiile mari si stabile ob
ținute an de an.

în fata unor panouri cu grafice au 
fost prezentate realizările de pînă 
acum, precum și nivelurile de pro
ducție estimate pentru acest an la 
culturile de orz și grîu în cadrul con
siliului agroindustrial Traian. Secre
tarul general al partidului a exaitii- 
nat cu atenție un lan de orz si 
griu, stadiul de creștere a plante
lor. apreciind că producția este su
perioară celei evaluate inițial.

A fost prezentată, de asemenea, o 
expoziție cu produse legumicole, re
prezentativă pentru cultivatorii 
brăileni.

Luindu-și rămas bun de Ia oamenii 
muncii de pe ogoarele județului, 
secretarul general al partidului a

spus : „Am impresii bune despre 
ceea ce am văzut in Brăila, atit la 
această unitate, cit si în Insula 
Mare. Consider că județul Brăila are 
posibilități să realizeze o producție 
mai mare. încă o dată vă adresez 
felicitări și urarea de a obține recol
te cit mai bune !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
continuat dialogul cu oamenii muncii 
din agricultura județului Ialomița 
la COOPERATIVA AGRICO
LĂ DE PRODUCȚIE GÎR- 
BOVI, unitate distinsă de două ori 
cu înaltul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste" pentru producțiile mari 
realizate la griu și porumb.

întîlnirea locuitorilor comunei cu 
secretarul general al partidului 
a fost marcată de un moment sem
nificativ. Un grup de șapte tărănci, 
mame cu multi copii, au venit să 
mulțumească din inimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru condițiile 
create de a-și crește copiii în liniște 
și pace, oferindu-i cu emoție o 
maramă lucrată de mina lor.

Secretarul general al partidului 
a vizitat un lan de grîu. unde a 
examinat starea de vegetație a cul
turilor, apreciind că, deși a fost 
secetă, plantele sint bine dezvoltate, 
anunță o producție^ bună.

Gazdele au prezentat apoi evoluția 
producțiilor medii obținute în cinci
nalul trecut la cereale, plante teh
nice și legume în condiții de neiri- 
gare. S-a arătat că la porumb s-au 
realizat constant producții de peste 
7 500 kg boabe la hectar, iar la griu 
5 150 kg, rezultate bune fiind obți
nute și Ia celelalte culturi.

La încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului a spus :

Dragi tovarăși. Am văzut Mai 
multe lanuri cu recoltă medie. Putea 
fi mai bine. La culturile de toamnă 
putefi să obțineți o recoltă mai mare 
care să asigure creșterea veniturilor 
membrilor cooperatori, cit și sporirea 
cantităților de produse agricole 
livrate la fondul de stat.

Vă felicit pentru ceea ce ați rea i- 
zat pină acum și vă doresc să obți
neți în cooperativa dumneavoastră 
o producție de peste 8 000 kg griu 
la hectar, iar la nivelul județului 
producții tot mai mari pentru a ocu
pa un loc fruntaș pe tară.

Multă sănătate și fericire !
Noul dialog de lucru al secreta

rului general al partidului cu cei 
ce muncesc pe ogoarele patriei 
a avut, și de această dată, un 
accentuat caracter de lucru, vădind 
statornica preocupare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru dezvol
tarea și modernizarea agriculturii, 
pentru continua înflorire a satului 
românesc.

Primii-secretari din județele vi
zitate au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii, 
vii mulțumiri pentru vizita efectua
tă, pentru prețioasele indicații și 
orientări primite și l-au asigurat că 
activul de partid, specialiștii, toți 
lucrătorii din agricultură vor depune 
toate eforturile în vederea obținerii 
unei înalte eficiente în acest impor
tant sector al economiei noastre 
naționale.

(Agerpres)
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AMPLĂ MOBILIZARE DE FORȚE PENTRU ÎNDEPLINIREA 
EXEMPLARĂ A SARCINILOR DE PLAN

Acțiuni ferme pentru sporirea 
producției de energie electrică

Ce relevă un sondaj efectuat ieri la termocentralele
Oradea, Rovinari, Mintia si Borzesti

îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan în toate ramurile si sectoarele economei impune, ca o ce
rință de prim ordin, asigurarea continuă, ritmică a energiei electrice necesare desfășurării normale a activității 
productive. Fără îndoială, in acest context trebuie subliniată și necesitatea respectării stricte a normelor de 
consum, a reducerii lor cit mai substanțiale, a eliminării oricărei forme de risipă in intreprinderile indus
triale. pe șantierele de investiții, in unitățile agricole, in toate domeniile activității economico-sociale. Pornind 
deci de Ia aceste condiții, oamenii muncii din sectorul energetic au datoria să acționeze cu hotărire și 
răspundere pentru menținerea in perfectă stare de funcționare a utilajelor și agregatelor, in special a celor 
din termocentralele pe cărbune, pentru executarea la termenele prevăzute a lucrărilor de modernizare, pu
nerea in funcțiune a noilor capacități, in general pentru întărirea ordinii și disciplinei in acest sector vital 
al economiei naționale.

După cum se știe, la indicația conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușcscu. au 
fost stabilite o serie de măsuri concrete pentru soluționarea problemelor majore de care depinde functio
narea corespunzătoare a sistemului energetic național. Esențial este ca pretutindeni, in toate unitățile ener
getice să se aplice întocmai programele de măsuri stabilite, să se manifeste maximă răspundere in exploata
rea agregatelor și instalațiilor, astfel ca planul la producția de energie electrică să fie realizat ritmic, po
trivit cerințelor economiei.

în grupajul de azi ne vom referi la acțiunile întreprinse pentru sporirea producției de energie electrică 
ni patru mari termocentrale : Oradea, Rovinari, Mintia și Borzești.

oradea : Toate reparațiile - finalizate înainte de termen
în perioada care a trecut din acest 

an. întreprinderea electrocentrale 
Oradea a pulsat peste prevederi, în 
condiții de efieientă sporită. 47,6 mi
lioane kWh energie electrică pe 
bază de cărbune. Este un rezultat 
care pune in evidență hotărirea 
energeticienilor de aici de a-și înde
plini in cit mai bune condiții sarci
nile ce le revin.

Ce se întreprinde acum pentru 
funcționarea in continuare la para
metri maximi a agregatelor energe
tice ? în mod unanim se apreciază 
că nivelul producției depinde de ac
tivitatea compartimentului de repa
rații. Iată și motivul : la grupul 
energetic nr. 3, de pildă, programul 
de reparații curente a fost de
calat. în această situație este cu. 
totul remarcabil spiritul de angajare 
muncitorească manifestat atit de 
personalul propriu al termocentralei, 
cit și de brigada antreprizei de pro
fil care execută unele operații. Con
form stadiului lucrărilor, se esti- 

ează că reparațiile vor fi finali- 
' in avans cu minimum o săptă- 

ceea ce echivalează cu un ■ 
de producție — față de pro

«utb^gi: Există

Deș subiectivul de muncă al termo- 
țehtr’ ®i din Rovinari nu a înde- 
prx.. “îtegral sarcinile de plan nici 
pe luna precedentă, producția de 
energie electrică a înregistrat totuși 
in ultima perioadă o creștere evi
dentă. în multe zile din luna mai 
puterea pusă la dispoziția sistemu
lui energetic național s-a ridicat la 
peste 900 MW, adică la un nivel su
perior prevederilor de plan. Prin 
rezultatele obținute s-au remarcat 
muncitorii și specialiștii de la grupu
rile nr. 3 și 4, care, printr-o intre- 
ținere și exploatare corespunzătoare 
a agregatelor, au depășit planul la 
producția de energie electrică pe 
luna mai. Aceste progrese notabile, 
după o perioadă îndelungată de rea
lizări modeste, demonstrează că 
există condiții reale pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan, 
că energeticienii de aici dispun de 

gram — de 3,6 milioane kWh ener
gie electrică. Operativitate, dar și 
maximă grijă pentru calitatea repa
rațiilor. Aceasta este deviza maiștri
lor loan Turcă, Ioan Adam și Marin 
Popirlea, a formațiilor pe care le 
conduc, aflate in plină activitate la 
efectuarea lucrărilor de reparații.

— De bună seamă, măsura tuturor 
eforturilor este producția, afirma 
ing. Gheorghe Wagner, șeful birou
lui pregătirea, urmărirea și progra
marea producției. De aceea, ne an
gajăm să realizăm, chiar in condi
țiile in care unele utilaje sint in 
reparații, planul pe luna iunie, asi- 
gurind printr-o exploatare compe
tentă funcționarea celorlalte grupuri 
la puterea nominală.

Un argument in plus îl constituie 
și faptul că. de mai mult timp, pro
ducția schimburilor II și III este 
practic egală cu aceea realizată in 
schimbul I. Uneori este chiar mai 
mare, ceea ce evidențiază creșterea 
răspunderii la fiecare loc de mun
că-. întărirea ordinii și disciplinei.

O atenție deosebită se acordă, tot
odată, extinderii producției proprii 
dc piese de schimb și activității de 

posibilități pentru obținerea unor
rezultate superioare

resurse tehnice și umane pentru ob
ținerea unor producții superioare.

— în luna mai, ne-a relatat ing. 
Ion Surdu, directorul întreprinderii, 
s-a înregistrat cea mai mare produc
ție lunară de la punerea în funcțiu
ne a termocentralei, atingind uneori 
puteri medii instantanee de peste 
1 200 MW. Dar nu atit cifrele sint 
importante, ci mai ales faptul că 
agregatele energetice de bază s-au 
comportat bine o perioadă de timp 
mai îndelungată. în ultima vreme, 
am făcut un pas cert spre realizarea 
unor producții de energie electrică 
mai mari și stabile, apropiate de 
posibilitățile tehnice de care dispu
nem. în mare măsură, această si
tuație se datorează îmbunătățirii ex
ploatării utilajelor, activității desfă
șurate de antrepriza de reparații.

în prezent, in vederea sporirii pro
ducției de energie electrică, încă din 
primele zile ale lunii iunie s-au luat 

recondiționare a unor repere. Este de 
remarcat și inițiativa de a se realiza 
cu ajutorul unor unități construc
toare de mașini din județ o serie de 
subansamble și piese de schimb su
puse unor uzuri accentuate, in spe
cial a celor destinate măcinării căr
bunelui și evacuării hidraulice a 
zgurii și cenușii.'

Pe lingă activitatea de reparații, 
energetici en ii orădeni iși concen
trează atenția și asupra efectuării 
lucrărilor de modernizare. Astfel, la 
cazanele nr. 4 și 5 se lucrează la 
mărirea capacității morilor ventila
tor. în același timp. Ia cazanul nr. 5 
urmează să se modifice, cel puțin 
partial, instalația de ardere, mon- 
tindu-se un concentrator de praf, 
experimentat cu rezultate bune in 
cursul lunii mai. Se așteaptă insă 
definitivarea proiectului de execuție 
de către ICEMENERG. Terminarea 
operativă a acestui proiect este cu 
atit mai necesară cu cit noua soluție 
— aplicată cu succes la cazanele 
nr. 1 și 2, cu debite mai mici — va 
atrage după sine însemnate econo
mii de păcură. (Ioan Laza, cores
pondentul „Scinteii").

o serie de noi măsuri, printre care 
încărcarea blocurilor energetice la 
sarcina nominală, asigurindu-se 
funcționarea unui număr sporit de 
mori de cărbune, supravegherea 
atentă a turbopompelor de alimen
tare, a instalațiilor de măsură, con
trol și automatizare. în același timp 
se acționează mai energic pentru 
asigurarea funcționării normale a 
circuitelor de transport, a celorlalte 
instalații și utilaje din gospodăria de 
cărbune.

Pe fondul îmbunătățirii considera
bile a climatului de ordine și dis
ciplină, există premise reale ca 
termocentrala de la Rovinari să 
realizeze in cel mai scurt timp ni
velurile de producție planificate, să 
furnizeze ritmic și integral cantită
țile de energie electrică solicitate de 
economia națională. (Dumitru Prună, 
corespondentul „Scinteii").

UTILAJELE MINIERE - 
realizate la termenele prevăzute, 
livrate in ordinea montajului! (in

Așa cum arătam in prima parte a anchetei noastre, publicată în ziarul 
„Scinteia" nr. 13 618, execuția și livrarea la termen, in ordinea monta
jului a utilajelor miniere condiționează punerea in funcțiune a unor 
însemnate capacități de producție in industria extractivă a cărbunelui. 
Din investigațiile făcute a rezultat că restanțele înregistrate de cele mai 
multe intreprinderi din Centrala industrială de utilaj minier și mașini 
de ridicat din Timișoara se datorează unor unități colaboratoare care 
nu și-au respectat obligațiile contractuale. Concret, este cazul întreprin
derilor care nu au livrat la timp și in cantitățile înscrise in contracte 
o serie de materiale, subansamble și repere. Cum au fost recepționate 
semnalele critice ale intreprinderilor producătoare de utilaje miniere 1 
Ce măsuri organizatorice și tehnice s-au luat pentru recuperarea restan
telor ? Iată in acest sens răspunsurile primite din partea unor cadre de 
conducere din citeva intreprinderi care colaborează la fabricarea utila
jelor miniere.

„Solicităm motoarele 
necesare fabricației 

pompelor centrifugale"
Ing. Nicolae Țolea, șeful serviciu

lui producție din cadrul întreprinde
rii de pompe „Aversa" din Capita
lă : „Este adevărat, întreprinderea 
noastră Înregistrează restante fată de 
unitățile producătoare de utilaj mi
nier. Mai exact, avem o restanță de 
218 pompe centrifugale de diverse 
tipuri. Cauza acestei mari rămineri 
în urmă o constituie lipsa motoare
lor electrice pe care trebuia să ni 
le livreze in special întreprinderea 
de mașini electrice din București, 
cu care avem contract ferm. Condu
cerea întreprinderii noastre a luat 
legătura cu furnizorul și, de comun 
acord, s-a stabilit ca pină la sfîrși- 
tul primei decade a lunii iunie toate 
motoarele să fie livrate. în ce ne 
privește, avem pregătite și executate 
cele mai multe din reperele pentru 
aceste pompe. Angajamentul nostru 
este ca. imediat ce vom primi mo
toarele. să executăm montajul, pro
bele și să expediem pompele mine
rilor".

„în cel mai scurt timp 
stațiile compacte 

vor fi la beneficiar"
Ing. Dumitru Ciocan, inginer- 

șef la întreprinderea ., Electro
contact" Botoșani : „In ce pri
vește cele 7 stații compacte pe 
care urma să le livrăm întreprin
derii mecanice Timișoara. trebuie 
spus că noi am realizat produsele 
și am efectuat probele electrice și 
probele specifice. Totuși, aceste sta
ții trebuie testate in condiții de 
subteran 2 000 de ore. Noi nu am 
putut efectua această probă, cu toate 
că am trimis utilajele la Petroșani, 
întrucit beneficiarii nu au acceptat 
intrarea utilajelor in subteran cu in- 
terstițiul intre capac și carcasă mai 
mare de 0,3 mm, dar mai mic de 
0.5 mm, așa cum le-am executat noi, 
și cum de altfel prevăd și standar
dele ifî vigoare. Minerii au condițio
nat începerea probelor de realizarea 
interstițiuiui de 0,3 mm, fără trata
rea suprafețelor sau pină la 0.5 mm 
cu protejarea anticorozivă a supra
fețelor de laminare. în prezent, am 
executat în întreprindere dispozitive 
speciale și ne străduim să obținem 
interstițiul mai mic de 0,3 mm. Ne 

Ce concluzii se desprind din răspunsurile primite ? O primă ob
servație : fără excepție, toți furnizorii s-au angajat să livreze neintir- 
ziat motoarele, pompele, celelalte subansamble restante. Pentru aceasta 
s-au stabilit’ măsuri concrete și termene precise. O a doua observație 
care se impune atenției se referă Ia faptul că. în unele unități, se ma
nifestă unele neajunsuri, mai persistă unele incertitudini datorate coope
rării defectuoase, nerespectării termenelor contractuale.

Iată de ce o dată cu intensificarea eforturilori constructorilor de 
utilaje miniere, se impune luarea de măsuri mai hotărite și in unitățile 
colaboratoare in vederea realizării și expedierii în cel mai scurt , timp 
a tuturor echipamentelor necesare producției de utilaje miniere.

Gheorqhe IONIȚA

angajăm să livrăm în cel mai scurt 
timp întreprinderii timișorene cele 7 
stații compacte".

„Pînâ la 10 iunie 
vom lichida 

toate restanțele"
Ing. Matei Vlădeanu, director teh

nic la întreprinderea de mașini e- 
lectrice București : „Trebuie să re
cunoaștem deschis că datorită neii- 
vrării la termen a motoarelor elec
trice am pricinuit greutăți unităților 
constructoare de utilaj minier. Pen
tru recuperarea in scurt timp a re
stantelor am stabilit ca o serie de 
repere de bază din fabricația mo
toarelor să fie transferate în atelie
rele mecanic-șef și autoutilare. unde 
lucrează și muncitori din secția scu- 
lărie. De asemenea, la linia speciali
zată de motoare miniere am supli
mentat numărul de muncitori, am 
întărit asistenta tehnică, iar activi
tatea se desfășoară in schimburi 
prelungite. Ca urmare a acestor mă
suri preconizăm că pină la 10 iunie 
vom recupera în totalitate restan
tele".

„Eșalonat, în scurt timp 
vom expedia și celelalte 

trei coroane"
Ing. Gheorghe Cojocaru, director 

tehnic la Combinatul de utilaj greu 
din Iași : „Noi am mai realizat co
roane dințate pentru excavatoarele 
de mare capacitate destinate mine
rilor. Pină nu de mult, primeam insă 
semifabricatele turnate de la între
prinderea dc mașini grele București, 
lăr noi le ’montam și danturam co
roana. îțjpepind cu acest an s-a sta
bilit să realizăm in totalitate coroa
nele. inclusiv semifabricatele turna
te. De aceea, am avut nevoie de o 
perioadă dc acomodare pentru însu
șirea tehnologiei de turnare a fie
cărui element component și a coroa
nei în L totalitate, ceea ce a dus la 
o oarecare întirziere. Apoi, ni s-a 
defectat mașina de danturat. Din 
aceste cauze, în prezent avem o 
restantă de trei coroane fată ae în
treprinderea „1 Mai" Ploiești. în 
acest moment se lucrează și la ope
rația de danturare, toate coroanele 
fiind turnate din timp. Prima co
roană am și livrat-ro beneficiarului. 
Eșalonat, in luna iunie, le vom livra 
și pe celelalte".

lntr-una din secțiile întreprinderii de încălțăminte „Banatul” din Timișoara 
, Foto : Sandu Cristian

f Fapte, inițiative, preocupări
DIN JUDEȚELE ȚĂRII

Pămintul roditor din Valea Sărată
Există lingă Turda, in apropierea 

vechii exploatări de sare, o 
suprafață de teren pe care 
localnicii o numesc Valea Să
rată. Este un pămint suprasatu
rat de sărătură. iar pe anumite 
porțiuni, unde se mai adună din 
cînd in cînd apă de la ploi și iz
voare. s-au format mlaștini. Tot- 
odată. Valea Sărată este înconju
rată de dealuri erodate, spălate de 
ploi, pe care omul nu le-a mai 
putut cultiva.

Cînd a apărut experiența de 
la Perieni și s-a adoptat, 
din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Programul na
țional de îmbunătățiri funciare și 
au fost date indicații exprese or
ganelor județene clujene să treacă 
neîntirziat la măsuri pentru com
baterea eroziunii excesive a solu
lui, specialiștii întreprinderii de 
profil și cercetătorii Stațiunii de 
cercetări agricole din Turda si-au 
propus să transforme Valea Sărată 
și dealurile din jur în pămînt ro
ditor.

Ideea realizării în această zonă 
a unui „perimetru etalon" a fost 
mai întii detaliată de către cerce
tători. transpusă pe planșetă de 
proiectând, după care s-a organi
zat’ ui\ șantier model pentru reali
zarea acestor lucrări complexe de 
combatere a eroziunii solului. Con
ducerea întreprinderii de execuție 
și exploatare a lucrărilor dc îmbu
nătățiri fpncjarc a încredințat a- 
cest șantier unui colectiv experi
mentat. condus de subinginerul 
Ronald Kostrakievicz. Discutăm cu 
el despre această activitate care 
se cere făcută cu știință și dra
goste pentru sănătatea pămintului. 
îmi mărturisește că nu poate fi 
pentru el și oamenii cu care lu
crează o meserie ma,i frumoasă ca 
a lor. de „doctori ai pămintului". 
Aflăm că atunci cînd s-au apucat 
de lucru. în 1983, toți s-au angajat 
să realizeze o lucrare care să con
stituie un etalon pentru acțiunile 
de combatere a eroziunii solului ce 
urmează să fie întreprinse Pe par
cursul anilor în această parte a 
tării.

— Am văzut ce s-a făcut la Pe
rieni — ne spune subinginerul 
Kostrakievicz. Pentru noi a fost 
un exemplu bun. Ne-a arătat ce 
s-a putut realiza de niște oameni 
inimoși și pricepuți. Nu vrem să 
subapreciem cu nimic ceea ce au 
făcut ei. dar noi credem 
că vom reuși să executăm o lu- 
rrare care, deși este mai dificilă 
decit cea de la Perieni, va fi cel 
puțin tot la fel de bună, dacă nu 

chiar mai bună. Și este firesc să 
fie așa. Avem in față o experien
ță și. ca orice experiență, poate fi 
îmbogățită. Ne gindim la faptul că 
avem un proiect de execuție foar
te bun. întocmit de specialiști după 
toate regulile științifice și tehnice 
privind îmbunătățirile funciare. 
Conducerea întreprinderii și consi
liul popular municipal ne sprijină 
în toate acțiunile noastre. Conlu
crăm foarte bine cu specialiștii 
Stațiunii de cercetări agricole. Și 
avem oameni minunați pe șantier.

Pină în prezent, din cele 2 084 
hectare cît cuprinde „perimetrul 
etalon Turda" s-au efectuat lucrări 
de combatere a eroziunii solului pe 
1 000 ha și drenaje pe 600 ha. eva
cuări de excese de apă. modelări 
de suprafață și de adincime, ame
najări de terenuri în terasă, etc. 
Sint. lucrări — după părerea spe
cialiștilor din mai multe județe 
care au participat la un schimb de 
experiență pe șantier — de foarte 
bună calitate. Pe terenurile pre
luate de Stațiunea de cercetări a- 
gricole. circa 250 ha, și de coope
rativa agricolă de producție „Uni
rea". cultivate cu grîu. orzoaica, 
fasole și alte plante, recoltele au 
fost bune și foarte bune.

Inginerul-șef al stațiunii, Ale
xandru Ștefănescu. avea să ne 
confirme că. în 1985. de pe unele 
suprafețe pe care au fost efec
tuate lucrări de îmbunătățiri fun
ciare s-au obținut producții de 
6 175 kg grîu la hectar, iar pe unele 
sole peste 8 000 kg, 5 500 kg or- 
zoaică de primăvară și 2 400 kg 
fasole boabe de pe fiecare hectar 
cultivat, deși timpul a fost mai 
puțin favorabil pentru asemenea 
culturi. Terenul poate fi organizat 
în sole, permite să fie lucrat pe 
curbe de nivel, să i se redea, așa 
cum spun specialiștii, „sănătatea" 
de care are nevoie, adică un grad 
de fertilitate mai înalt, care se 
obține după o anumită perioadă 
de timp, cu condiția să nu fie ne
glijate lucrările de întreținere.

Suprafața care a mai rămas de 
amenajat pune și mai mult la în
cercare decit pină acum pricepe
rea, inițiativa, energia oamenilor. 
Este vorba de o suprafață cu o 
sărătură primară foarte mare. Un 
pămint, practic, fără viață, care 
trebuie mai întii să fie transfor
mat in pășune și apoi in teren 
arabil.

Marin OPREA
corespondentul „Scinteii"

mintia : Se impune îmbunătățirea aprovizionării
cu cărbune

La termocentrala Mintia-Deva. în
tregul colectiv este puternic mobili
zat pentru a produce cit mai multă 
energie electrică. Intelegind răspun
derea ce le revine, energeticienii de 
la această însemnată termocentrală 
a tării — deși au efectuat in perioa
da care a trecut de la începutul anu
lui o serie de revizii si reparații la 
unele grupuri energetice si diferite 
instalații — au pulsat suplimentar in 
sistemul energetic național 16,6 mi
lioane kWh energie electrică. Cea 
mai mare cantitate de energie elec
trică obținută peste prevederi a fost 
realizată in luna mai. ca urmare a 
aprovizionării mai bune cu cărbune 
de către minerii și preparatorii din 
bazinul carbonifer al Văii Jiului.

— Tocmai de aceea, as dori să 
precizez că în ultimele zile nu ne-au 
mai intrat cantitățile prevăzute de 
cărbune — ne-a spus ing. Ieronim

borzești : Fapte ale deplinei dăruiri muncitorești
Două obiective 

zează în aceste 
energeticienilor din cadrul 
prinderii de electrocentrale

majore polari- 
zile activitatea 

între- 
________ __ Bor
zești : sporirea producției de energie 
electrică și încheierea înainte de 
termen, la un înalt nivel calitativ, 
a tuturor lucrărilor de revizie și 
reparații. După cum ne-a precizat 
inginerul Ioan Rusu, directorul uni
tății. datorită activității pline de 
răspundere a fiecărui muncitor, a 
fiecărui specialist s-a asigurat func
ționarea optimă și in deplină sigu
ranță a tuturor agregatelor și in
stalațiilor din cadrul celor trei uzine 
— Borzești, Onești și Comănești — 
fapt ce a permis depășirea sarcini
lor de plan pe perioada care a tre
cut de la începutul anului 
aproape 137 milioane kWh 
electrică.

cu 
energie

La centrala electrică de termofi- 
care Onești, bunăoară, care funcțio
nează cu cărbune, puterea efectiv 
utilizată a depășit cu 13.4 la sută 
prevederile planului. Aici, într-o 
singură zi s-au executat toate lu
crările de revizie generală a stației 
de reglare a gazului metan (lucrare 
care nu se executase niciodată pină 

Rusan, directorul termocentralei. în 
ziua de 4 iunie, de exemplu, am pri
mit cu aproape 4 000 tone cărbune 
mai puțin decit consumul necesar, 
în această situație, trebuie să apelăm 
la stocul din depozittil de combusti
bil. care a scăzut, ajungind la mai 
puțin de 25 000 tone. Iată de ce. 
facem un anei călduros către minerii 
din Valea Jiului si Anina de a ne 
expedia cărbune cit mai mult si de 
bună calitate pentru functionarea la 
parametri cit mai ridicați a termo
centralei si refacerea stocului.

în ce-i privește, energețicienii 
acordă toată atentia funcționării la 
întreaga capacitate a grupurilor ener
getice. Pentru aceasta, grupurile 
energetice sînt întreținute, revizuite 
și reparate potrivit graficelor întoc
mite. Practic. în toate secțiile si sec
toarele de activitate ale termocentra
lei se desfășoară o activitate susți
nută pentru buna funcționare a in- 

acum), precum și multe alte ope
rațiuni importante, care au asigu
rat o mai bună funcționare a uzi
nei. La această dată, toate forțele 
sint concentrate la finalizarea lu
crărilor de modernizare a cazanului 
nr. 11, în vederea omologării aces
tuia. Formații alcătuite din cei mai 
buni muncitori și specialiști lu
crează cu program „non-stop" la 
încheierea ultimelor operațiuni. In
ginerul Marcel Iordache, șeful 
secției cazane, aproape nelipsit de 
lingă uriașul agregat, ne-a spus că 
finalizarea lucrărilor de modernizare 
are o dublă însemnătate pentru 
uzină. Pe de o parte, se creează 
condiții pentru modernizarea tutu
ror cazanelor de acest tip, iar pe 
de alta, se asigură reducerea consu
mului de gaz metan.

Nenumărate fapte de muncă pro
bează hărnicia, buna pregătire pro
fesională a acestui colectiv de ener- 
geticieni. Atunci cind benzile de 
evacuare a zgurii și cenușii s-au 
defectat, oamenii din formațiile 
conduse de subinginerul Constantin 
Anghel au efectuat cu maximă 
promptitudine reparațiile necesare. 
De asemenea, atunci cînd genera

stalatiilor energetice. în prezent, se 
lucrează neîntrerupt la repararea ca
zanului 3-B de la grupul nr. 3. Cu 
multă hărnicie si competentă profe
sională muncesc și constructorii de 
la Antrepriza de constructii-montaj 
Si reparații uzine electrice Deva la 
înlocuirea discurilor si sferelor de la 
mori. în vederea măririi capacității 
lor de măcinare.

O activitate intensă se desfășoară și 
in gospodăria de cărbune, unde sint 
aproape de finalizare lucrările de 
modernizare și extindere a estacadei 
a treia, care va spori cu 50 la sută 
capacitatea de descărcare a vagoane
lor cu cărbune, precum și la noul 
depozit care va spori capacitatea de 
depozitare cu încă 300 000 tone. Sint 
lucrări importante, care creează noi 
posibilități de sporire a producției de 
energie electrică. (Sabin Cerbu, co
respondentul „Scinteii").

torul nr. 2 a fost scos din func
țiune, din cauza defectării transfor
matorului de curent, oamenii din 
formațiile conduse de maiștrii Gavril 
Munteanu și Nicolae Ciobanu au 
rămas la datorie, deși era ora ieșirii 
din schimb, reușind să repună in 
funcțiune agregatul în numai patru 
ore, lucrare pentru efectuarea că
reia, de obicei, este nevoie de o 
durată de două-trei ori mai mare.

Intens se muncește și pentru 
încheierea reparațiilor capitale de 
la cazanul nr. 1, din cadrul centra
lei Borzești, a cazanului nr. 3 de la 
Comănești, a turbinei nr. 5 și a 
altor utilaje din cadrul . întreprin
derii. Lucrările se află în stadiu 
avansat, dar nu pot fi finalizate din 
cauza lipsei unor piese și suban
samble. Iată de ce, energeticienii 
din Borzești fac un apel călduros 
către muncitorii, inginerii și tehni
cienii întreprinderii „Republica" și 
întreprinderii de mașini grele din 
București pentru expedierea cit mai 
repede posibil a sortimentelor de 
țeavă solicitate și. respectiv, a pie
selor de schimb pentru pompele de 
alimentare cu apă a cazanelor. 
(Gheorghe Baltă, corespondentul 
„Scinteii").

CONSILIILE POPULARE ȘI AUTOFINANȚAREA

VENITURI MARI Șl CONSTANTE DIN
ACȚIUNI GdsPODĂREȘTI

Dezvoltarea armonioasă a zonelor tării — fundament trainic al egali
tății materiale și spirituale a tuturor cetățenilor patriei — a creat posi
bilități de afirmare a personalității fiecărei localități, a fiecărui județ. 
Iar una din formele acestei afirmări o constituie participarea directă 
a tuturor unităților administrativ-teritoriale la dezvoltarea proprie prin 
autofinanțare. Se p'oate afirma cu certitudine că nivelul autofinanțării 
constituie un adevărat atestat al maturității, al spiritului gospodăresc al 
cetățenilor și, în egală măsură, al edililor. Criteriu stabilit prin Legea 
nr. 1 din 1985. Cum se regăsesc principiile acestei legi in județul Brăila ? 
Citeva din răspunsurile la această întrebare — în cele ce urmează...

— Sintetic vorbind, prin dublarea 
excedentului bugetar al județului 
față de anul trecut — ne-a răs
puns tovarășul Ion Geană, prim- 
vicepreședinte al comitetului execu
tiv al consiliului popular județean. 
De la trei milioane de lei. la șase 
milioane. Ceea ce ar putea însemna 
fie scoaterea de la capitolul „cheltu
ieli" a trei milioane de lei. fie adău
garea la capitolul „venituri" a cel 
puțin încă trei milioane. Noi am 
mers pe ambele căi : adică oe cea a 
sporirii capitolului „venituri", inso
lită de reducerea cheltuielilor. Con- 
tabilicește, lucrurile par simple, nu
mai că autofinanțarea nu se reduce 
la contabilitate, ci înseamnă in ace
lași timp dezvoltare.

Deci, citeva din măsurile luate de 
consiliul popular în această privință, 
sub directa îndrumare a comitetului 
județean de partid :

® actualizarea programelor de îm
bunătățire a calității produselor ;

• reducerea consumurilor de ma
terii prime și energie în unitățile 
de interes județean ;

• diminuarea costurilor la lucrări
le de constructii-montaj ale edificii
lor social-culturale ;
• diversificarea prestărilor de 

servicii, folosirea unor noi resurse de 
materii prime locale ;

• antrenarea cetățenilor la acțiu
nile de dezvoltare si înfrumusețare 
a localităților, astfel incit numai 
contribuția lor în muncă să depă
șească valoarea de 400 milioane lei ;

• urgentarea punerii în funcțiune 
a sistemului de irigații al bazinului 
hidrografic județean...

...Directorul Școlii generale nr. 1 
din orașul Făurei. Dumitru Istrate, 

ne-a răspuns la întrebare prin cite
va... întrebări :

— Vedeți grădinile de flori din fața 
blocurilor ? Ați fost in Parcul tine
retului ? V-ati plimbat pe sub cas

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL BRĂILA

tanii de pe bulevardele noastre? Dar 
stadionul, ni l-ați văzut ? După care 
a conchis : „Ei bine. în toate acestea 
și in multe altele se recunoaște prin 
munca Și contribuția lui fiecare ce
tățean al Făureiului. Și în viitor va 
fi la fel".

Ginduri pe care le-am împărtășit 
tovarășului Vasile Georgescu, prima
rul orașului. însoțite de întrebarea : 
„De unde resurse ?“.

— Resurse ? Le descoperim folo- 
sindu-le. Cine nu știa de ripele argi- 
loase din care, pe vremuri, gospodi
nele scoteau un sac-doi de pămint 
pentru lipit pe jos ? De cind cu 
blocurile si casele noi fuseseră uita
te. Iar cind era vorba de materiale 
de construcție, se ridica din umeri. 
Ca și cind cărămida nu se face din 
argilă. Acum avem fabrică de cără
midă. Pentru construcțiile noastre, 
ba mai si vindem. Că sîntem oraș de 
cimpie. iar e lucru știut. Or. asta în
seamnă că si pămintul trebuie pus... 
Ia treabă. Am scos ciulinii, am nete
zit mușuroaiele, am insămîntat iarbă. 
Avem acum peste 100 de oi ale con
siliului popular. Vom avea 200. Am 
însămințat o parte a locului cu po
rumb și avem și o fermă de porci.

Să mai adăugăm la acestea : e înfi
ințarea unui ștelier de confecții 
pentru copii, destinate in bună 
parte exportului 0 creșterea 
numerică și calitativă a echipelor de 
constructori 9 lărgirea gamei de 
servicii ale cooperației meșteșugă
rești și a unităților cooperației de 
producție, achiziții și desfacere. Și 
uite-așa, de colo zeci de mii. de colo 
la fel. se fac milioanele la buget. 
Actul nostru de maturitate — capito
lul „venituri" din bugetul orășenesc, 
din care finanțăm nu numai prezen
tul localității, ci și viitorul ei. Ba mai 
avem, an de an. și un excedent, pe 

care-1 depunem în fondul județean. 
E drept, suma excedentului nu este 
prea mare. Dar in spatele ei se afla 
cele peste zece milioane, cît vor re
prezenta lucrările și contribuția 
cetățenilor pentru ca orașul nostru 
să devină într-adevăr modern. Și tot 
construind, descoperim ceea ce inc-ă 
nu avem. Și punem umărul la treabă. 
Vrem — și vom avea — un lac, cu 
nuferi. Ca Ia Băile Felix ; o fîn- 
tină arteziană care să arate cît de 
frumos pohte fi cerul Bărăganului. 
Vrem în spatele gării o piațetă cu 
flori care să atragă privirile călăto
rilor. Vrem... Și vom avea !

— Resurse pentru autofinanțare ? 
Folosite să fie. că de existat există. 
Chiar sub ochii noștri. Trebuie insă 
privite cu ochi de gospodar — ne 
spune tovarășa Georgeta Vasile, 
vieeprimar al comunei Bărăganul.

— Citeva din ele...
— Secția de mături a consiliului 

popular, să zicem. Știați că pină nu 
de mult oamenii noștri le cumpărau 
din alte părți ? Ca și cînd nu se 
puteau rezerva niscai parcele care 
să fie cultivate cu sorg ! Plantă 
care, după ce este „tunsă", constituie 
și un excelent furaj. Acum, numai 
pe bază de contracte cu diferite uni

tăți. sectiif aduce venituri de zeci de 
mii de lei. Sau cea de tuburi pentru 
fîntini. Pină nu de mult, fintinile cu 
tuburi se numărau pe degete in co
mună. Material greu, cum să-l aduci 
de la mari distanțe ? Altceva este 
să aduci cimentul și să le faci 
acasă, „la comandă". Știați că o gos
podină din comună, dacă voia să-și 
împletească un pulovăr de lină, tre
buia să facă întii un drum de zeci 
și zeci de kilometri’ pină la Slobozia 
sau la Brăila să dărăcească lina ? 
Acum avem la noi acasă un darac. 
Sau secția de cărăușie a consiliului 
popular. Tot zeci de mii de lei ve
nituri pe an. Legătura între auto
finanțare si autoaprovizionare la noi 
in comună ? Cea mai directă. Con
siliul popular si-a înființat o micro- 
fermă de scroafe-matcă, oferind să
tenilor purcei spre creștere si con
tractare cu statul. Toate acestea vor 
însemna anul acesta o sumă de peste 
un milion de lei în bugetul comunal. 
Capitolul' „cheltuieli" al bugetului 
nostru ? Este exprimat integral in 
„urbanizarea" comunei. Adică : ex
tinderea rețelei de apă, moderniza
rea clădirilor școlare si a căminului 
cultural, amenajarea unei piețe, a 
unui parc. Cu alte cuvinte, apropie
rea de oraș. Să nu credem insă că 
„oraș" înseamnă cumva îndepărta
rea de agricultură. Dimpotrivă.

...Autofinanțarea se dovedește, 
practic, parte integrantă și pirghie 
importantă a fenomenului de dez
voltare impetuoasă a tuturor locali
tăților și județelor tării. îndatorire fi
rească a tuturor, mijloc de descope
rire si folosire deplină a resurselor 
locale, de manifestare a spiritului 
gospodăresc. Am ales din județul 
Brăila numai două localități — una 
urbană, alta rurală — cu convinge
rea că numărul inițiativelor gospo
dărești, al formelor de realizare a 
autofinanțării sint cel puțin tot ati- 
tea cite localități numără județul, 
tara.

Laurentiu DUTA 
(«indiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scinteii"
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TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România 

de participante la Sesiunea științifică omagială dedicată împlinirii a 50 de ani 
de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov

(Urmare din pag. I)
puternicei dumneavoastră personalități și este indiso
lubil legată de numele și activitatea dumneavoastră 
eroică de militant revoluționar și patriot înflăcărat, de 
preocuparea dumneavoastră permanentă pentru asigu
rarea progresului economic și social al țării, pentru 
afirmarea neintreruptă a României socialiste, liberă si 
demnă, in rindul națiunilor independente ale lumii.

Lucrările sesiunii omagiale au reliefat, totodată, con
tribuția de seamă a tovarășei Elena Ceaușescu, militant 
de frunte al partidului și statului nostru, savant de largă 
recunoaștere internațională, la elaborarea și infăp- 
tuirea planurilor și programelor de dezvoltare eco- 
nomico-sodală a patriei, la înflorirea fără precedent 
a științei, invățămintului și culturii românești, la 
edificarea unei lumi a păcii, înțelegerii și conlucrării 
intre toate popoarele lumii.

Din comunicările prezentate s-a evidențiat cu 
putere că unitatea moral-politică a întregului nostru 
popor în jurul partidului, al dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar general, constituie 
chezășia sigură a înaintării neabătute a patriei pe 
calea progresului și civilizației. Partidul, căruia 
dumneavoastră i-ați conferit vigoare și tinerețe 
veșnică, tărie de granit, se prezintă astăzi tot mai 
puternic, strîns legat de mase, urmat cu deplină 
încredere și nemărginit devotament de întregul nos
tru popor, ca centru vital și conștiință revoluționară 
a întregii națiuni, care luminează calea spre înfăp
tuirea aspirațiilor de progres și bunăstare ale între
gului popor.

Participanții la sesiune au evidențiat că, In spiritul 
glorioaselor tradiții de luptă ale poporului, ale parti
dului nostru, România s-a afirmat în viața interna
țională ca un factor activ în lupta pentru pace și 
progres social. în concepția partidului nostru, 
puternic înriurită de gindirea dumneavoastră știin
țifică, de întreaga dumneavoastră activitate de 
militant revoluționar, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se evidențiază cu putere unitatea 
organică dintre socialism și pace, dintre obiectivele

înfăptuirii progresului multilateral al patriei și cele 
ale asigurării unui climat internațional favorabil 
soluționării problemelor majore ale contemporanei
tății, in concordanță cu voința și interesele tuturor 
popoarelor. Comunicările prezentate au evidențiat 
marele prestigiu de care se bucură România și pre
ședintele ei pe plan internațional, ca urmare a 
demersurilor și inițiativelor dumneavoastră, a întregii 
activități pe care o consacrau înlăturării pericolului 
de război din viața omenirii, asigurării păcii. înfăp
tuirii dezarmării, în primul rînd nucleare, apărării 
ferme a dreptului inalienabil al fiecărui popor de 
a-și alege și stabili in mod liber calea dezvoltării 
sale, de a-și decide singur destinele.

Participants la sesiune au adus un înalt omagiu 
activității dumneavoastră de mare și neobosit Erou 
al păcii, care militează cu deosebită consecvență 
pentru afirmarea și aplicarea în relațiile internațio
nale a principiilor egalității în drepturi, respectului 
independenței și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avantajului reciproc, de 
soluționare pe calea negocierilor a oricăror conflicte 
și litigii dintre state.

în consens cu voința și hotărîrea întregului nostru 
popor, noi,- participanții la Sesiunea științifică oma
gială consacrată împlinirii a cinci decenii de la 
procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la 
Brașov, ne reinnoim, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, angajamentul solemn de 
a urma neabătut pilduitorul dumneavoastră exemplu 
de muncă și viață, de a acționa cu dăruire și inalt 
spirit revoluționar pentru înfăptuirea exemplară a 
insuflețitoarelor obiective stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, pentru ridicarea României pe 
noi trepte de progres și civilizație socialistă și comu
nistă.

Vă urăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ani mulți de viață, multă putere 
de muncă pentru a putea conduce cu aceeași strălu
cire partidul și națiunea noastră spre piscurile 
luminoase ale celei mai drepte societăți — comu
nismul !

Astăzi sosește intr-o vizită in țara noastră 
președintele Libanului, Amin Gemayel

(Urmare din pag. I)
tarea globală, trainică a conflictului 
din această regiune.

în 1963 au fost stabilite relații di
plomatice intre România și Liban, 
clădite Pe temelia trainică a princi
piilor egalității depline în drepturi, 
independenței și suveranității națio
nale. neamestecului in treburile in
terne. avantajului reciproc. în cro
nica acestor relații s-au înscris ca un 
moment important vizita oficială de 
prietenie în Liban. în februarie 1974. 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România, convdrbirile purtate cu 
acest prilej. înțelegerile realizate.

Referindu-se la perspectivele re
lațiilor româno-libaneze. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arată în telegrama

adresată cu prilejul Zilei naționale 
a Libanului : „îmi exprim convin
gerea că bunele relații existente în
tre țările noastre, atit Pe plan bila
teral. cit și in viata internațională, 
se vor dezvolta tot mai mult în vii
tor spre binele popoarelor român și 
libanez, al păcii, securității și înțele
gerii în lume1'.

Noul dialog la nivel înalt româno- 
libanez va contribui la extinderea Și 
adîncirea relațiilor bilaterale, deschi- 
zind noi posibilități conlucrării prie
tenești, în concordanță cu năzuințele 
ambelor popoare, va promova cauza 
păcii. înțelegerii și colaborării in
ternaționale.

Cu sentimente de stimă și prietenie, 
poporul român adresează președin
telui Amin Gemayel urarea „Bun 
venit Pe pămîntul României socia
liste !“. <

Cronica zilei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși.
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

al guvernului și poporului Republicii Socialiste Cehoslovace, precum și al 
nostru personal,’vă mulțumim din inimă pentru salutul cald, prietenesc și 
felicitările cordiale adresate cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de către armata sovietică.

Prețuim sincer înalta dumneavoastră apreciere privind rezultatele pe 
care oamenii muncii din patria noastră le obțin, sub conducerea Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, in edificarea societății socialiste dezvoltate.

împărtășim convingerea dumneavoastră că prietenia tradițională și 
colaborarea dintre partidele noastre comuniste și țările noastre se vor dez
volta si adinei cu succes și în viitor, pe baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socialist.

Folosim acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră și întregului popor 
român mult succes in realizarea hotăririlor celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace
LUBOMIR STROUGAL

Președintele Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace

Delegația Comitetului Național 
al Conferinței Consultative Po
litice Populare din Republica 
Populară Chineză, condusă de Ma 
Wenrui, vicepreședinte al Comitetu
lui Național al conferinței, a efectuat, 
în perioada 29 mai — 5 iunie a.c., 
o vizită in țara noastră la invitația 
Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. Din 
delegație au făcut parte Wang Bing- 
xiang. Li Su, Zhang Daocheng, 
Zhang Qixiang. Zhang Wenying.

în timpul șederii în România, oas
peții au avut convorbiri cu membri 
al conducerii Consiliului National al 
F.D.U.S., Marii Adunări Naționale, 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, precum și cu repre
zentanți ai unor consilii județene ale 
F.D.U.S.

Membrii delegației au vizitat uni
tăți economice și social-culturale din 
municipiu) București și din județele 
Prahova. Ttrtcea și Constanta.

A participat Yu Hongliang. amba
sadorul R. P. Chineze la București.

La Ambasada Republicii Libaneze 
din București a avut loc. joi, o con
ferință de presă, organizată cu pri
lejul Zilei de solidaritate cu Liba
nul de sud. la care au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, redactori ai ziarelor 
centrale. Agenției române de presă 
— Agerpres, Radioteleviziunii. pre
cum și corespondenți ai presei străi
ne acreditați la București.

Despre semnificația acestei zile a 
vorbit ambasadorul Maurice Bassous, 
care a subliniat necesitatea eliberă
rii complete a sudului Libanului, 
retragerea trupelor israeliene și re
stabilirea suveranității statului liba
nez asupra întregului teritoriu al 
tării.

Vorbitorul a evidențiat po
ziția principială Și consecventă 
a României. a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în sprijinul in
staurării păcii în Liban, al cauzei 
unității, independenței, suveranității 
și integrității teritoriale a Libanului, 
pentru asigurarea păcii, și liniștii po
porului libanez.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului argentinian, precum și al meu 
personal, mulțumesc mult Excelentei Voastre pentru amabilele felicitări pe 
care ați binevoit să mi le trimiteți cu prilejul sărbătorii naționale.

RAUL RICARDO ALFONSIN
Președintele Națiunii Argentiniene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă,
Doresc să vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru mesajul dumnea

voastră cordial trimis cu ocazia Zilei independenței Israelului.
Vă rog să primiți, Excelență, urările mele cele mai bune de fericire 

personală și de prosperitate pentru tara dumneavoastră.

CHAIM HERZOG
Președintele Israelului

Simpozioane și manifestări omagiale consacrate aniversării 
a 50 de ani de la procesul de la Brașov

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de împlinirea a 50 de ani de la 
procesul militanților comuniști și 
antifasciști de la Brașov, eveniment 
cu profunde semnificații, in istoria 
amplelor mișcări muncitorești din 
țara noastră. în organizarea comite
telor județene de partid Dolj, Giur
giu și Teleorman s-au desfășurat, 
joi. simpozioane dedicate acestei 
aniversări intrate în conștiința tu
turor fiilor patriei ca un moment 
memorabil al luptelor neînfricate 
ale comuniștilor, ale forțelor patrio
tice, revoluționare și progresiste din 
tara noastră împotriva fascismului 
și războiului, pentru apărarea drep
turilor democratice, a integrității și 
suveranității patriei.

în încheierea simpozioanelor, într-o 
atmosferă de puternică angajare re
voluționară, patriotică, participanții 
au adresat telegrame tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

în telegrame este exprimată 
profunda stimă și prețuire față de 
curajul exemplar dovedit de to
varășul Nicolae Ceaușescu pe 
parcursul procesului intentat luptă
torilor comuniști și militanților an
tifasciști, proces pe care l-a trans
format într-o impresionantă tribună 
a demnității comuniste, a patriotis
mului revoluționar, din sala căruia

*

în Capitală continuă să se desfă
șoare ample manifestări politico- 
educative dedicate aniversării a 50 
de ani de la procesul luptătorilor 
comuniști și antifasciști care a avut 
loc Ia Brașov, glorioasă pagină din 
istoria partidului comunist. „Pagini 
din istoria mișcării muncitorești și 
democratice. Procesul militanților 
antifasciști de la Brașov, contribuția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la or
ganizarea și desfășurarea acțiunilor 
antifasciste și antiimperialiste din 
anii 1936—1939“ este titlul expunerii 
la care au participat numeroși oa
meni ai muncii de la întreprinde
rea de medicamente. „Policolor“, 
„Anticorosiv", întreprinderea de 
articole de sticlărie București. 
La Casa de cultură a sectoru
lui 3 a avut loc simpozionul „Ti
nerețea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, înalt exemplu de 
eroism și patriotism1*, iar la sediul 
Muzeului de artă al municipiului s-a 
desfășurat masa rotundă „Chipul 
eroului național — Nicolae Ceaușescu 
în filele istoriei anilor 1936—1939“. în 
cadrul comunicărilor prezentate, is
torici, membri de partid cu stagiul 
din ilegalitate, activiști de partid și 
de stat au evidențiat semnificația 
Istorică a procesului de la Brașov.

Asemenea acțiuni au mai avut loc 
în cluburile și casele de cultură ale 
tineretului. în numeroase alte între
prinderi și instituții din Capitală, in 
cămine culturale din sectorul agricol 
Ilfov.

La Școala Interjudețeană de partid 
din Cluj-Napoca, în organizarea in- 
stituției-gazdă și a Comitetului ju
dețean Cluj al U.T.C.. a avut loc 

au răsunat în întreaga tară cuvîntul 
partidului, glasul poporului român, 
chemări la luptă unită împotriva 
nedreptăților sociale, a asupririi și 
exploatării, impotriva fascismului și 
războiului, pentru apărarea indepen
denței și suveranității naționale. 
Sint- relevate cu pregnantă înaltele 
virtuți întruchipate de personalita
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
comunist dirz, patriot înflăcărat și 
revoluționar încercat, aflat in frun
tea luptătorilor comuniști și antifas
ciști implicați in procesul de la 
Brașov. Telegramele evidențiază ro
lul istoric al Partidului Comunist 
Român in mobilizarea maselor la 
luptă împotriva fascismului, in pre
gătirea, organizarea și desfășurarea 
victorioasă a revoluției și construc
ției socialiste în țara noastră. Sint 
reliefate, de asemenea, marile în
făptuiri ale poporului nostru in 
anii construcției socialiste, îndeosebi 
in perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al P.C.R., de cind in 
fruntea partidului a fost ales to
varășul Nicolae Ceaușescu, condu
cător strălucit al destinelor patriei, 
înfăptuiri care poartă pecetea gîn- 
dirii științifice, profund creatoare a 
secretarului general al partidului.

în telegrame sint relevate, cu 
deosebit respect și adîncă recunoș
tință. profundele sentimente ale 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii fată de tovarășa Elena

★

simpozionul omagial cu tema „50 de 
ani de la procesul militanților co
muniști și antifasciști din 1936 de 
la Brașov". Comunicările au reliefat 
cu pregnanță rolul determinant al 
Partidului Comunist Român in or
ganizarea și conducerea luptei revo
luționare a maselor largi populare 
din tara noastră în perioada premer
gătoare celui de-al doilea război 
mondial. A fost relevată dragostea 
fierbinte cu care tineretul din țara 
noastră. întregul nostru popor 
îl înconjoară pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. erou între eroii 
neamului.

Cu același prilej, la Filiala din 
Cluj-Napoca a Arhivelor Statului 
s-au desfășurat lucrările simpozio
nului cu tema „Procesul militanților 
comuniști și antifasciști de la Bra
șov din anul 1936 — mărturie a 
luptei poporului român impotriva 
pericolului fascist".

La Casa municipală de cultură. 
Casa studenților și Casa tineretului 
din Timișoara au fost prezentate 
expuneri omagiale dedicate împlini
rii a 50 de ani de la procesul mili- 
tantilor comuniști si antifasciști de 
la Brașov, activității revoluționare 
și patriotice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. exemplu de 
eroism si sacrificiu pentru binele 
poporului român, operei teoretice și 
practice a conducătorului partidului 
și statului nostru.

La cluburile minerilor din Motru 
șl Rovinari, ale petroliștilor din Tg. 
Cărbunești, Stoina și Turburea au 
%vut loc expuneri și dezbateri cu 
temele „Partidul Comunist Român — 
organizatorul și conducătorul luptei 

Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului, om de știință 
de largă recunoaștere internațională, 
care iși aduce o importantă contri
buție la elaborarea și transpunerea 
în viață a mărețelor programe de 
dezvoltare socialistă a țării, la creș
terea rolului științei, invățămintului 
și culturii românești, la triumful 
progresului și păcii in lume.

Participanții exprimă in telegrame 
adeziunea unanimă, mindria și sa
tisfacția fată de politica externă a 
partidului și statului nostru, al cărei 
prbmotor strălucit este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii, politică pusă in slujba cau
zei păcii și socialismului, a edifică
rii unei lumi libere, fără arme și 
războaie, in care toate națiunile să 
trăiască in înțelegere și colaborare 
pașnică, și care se bucură de o 
largă apreciere pe plan internațio
nal.

Telegramele exprimă angajamen
tul comuniștilor, al tuturor oameni
lor muncii de a acționa cu devota
ment și abnegație revoluționară 
pentru înfăptuirea istoricelor hotă- 
riri ale Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, a pro
gramelor partidului privind dezvol
tarea economică și socială a tării și 
creșterea nivelului de trai al po
porului. contribuind astfel la ridi
carea României socialiste pe noi 
culmi de civilizație și progres,

★

clasei muncitoare, a Întregului popor 
pentru libertatea și independența pa
triei. acțiunile patriotice, antifascis
te și antirăzboinice din anii 1929— 
1936. contribuția hotâritoare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu in organi
zarea și conducerea mișcării revolu
ționare, antifasciste din România", 
„Strălucita activitate revoluționară, 
teoretică și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in organizarea și 
desfășurarea victorioasă a revoluției 
și construcției socialismului in pa
tria noastră".

în numeroase localități din județul 
Dolj au avut loc simpozioane, expu
neri. dezbateri, alte manifestări po
litico-educative dedicate împlinirii a 
cinci decenii de la procesul militan- 
tilor comuniști și antifasciști de la 
Brașov. Cluburile întreprinderilor 
„Electroputere". de tractoare și ma
șini agricole și Combinatului chimic 
Craiova, casele de cultură din Cala
fat. Filiași și Băilești au găzduit 
expuneri cu tema „Procesul mili- 
tantilor comuniști și antifasciști de 
la Brașov — expresie a curajului și 
dirzeniei tînărului comunist 
Nicolae Ceaușescu". Cu același pri
lej, la Casa de cultură a sindicatelor 
din Craiova a avut loc dezbaterea 
„50 de ani de la procesul luptăto
rilor comuniști și antifasciști de la 
Brașov", iar la Complexul muzeal ju
dețean Dolj simpozionul „Pagini 
nepieritoare de eroism revoluționar", 
după care a fost vernisată expoziția 
de documente intitulată „Un destin 
la confluenta cu istoria: 
Nicolae Ceaușescu — o viată închi
nată patriei și poporului".

(Agerpres)

INFORMAȚII
Campionatul mondial 

de iotbal
Meciul Danemarca — Scoția, con- 

tind pentru clasamentul grupei E, 
s-a încheiat cu victoria fotbaliștilor 
danezi. Scor 1—0. Autorul golului : 
Elkjaer-Larsen (min. 58).

Ieri s-au disputat următoarele 
meciuri : in grupa A. Italia — Ar
gentina 1—1 (1—1) și Bulgaria —
Coreea de Sud (ultimul, in curs de 
desfășurare la închiderea ediției zia
rului nostru), iar in grupa C. Fran
ța — U.R.S.S. 1—1 (0—0).

!n programul de astăzi : Ca
nada — Ungaria (în grupa C). 
Brazilia Algeria (in grupa D) și 
Maroc — Anglia (in grupa F).

BASCHET. La Londra s-a efectuat 
tragerea la sorți a grupelor turneu
lui final al campionatului european 
masculin de baschet, ce se va des
fășura anul viitor, intre 3 și 14 iunie, 
în Grecia. Echipa României va evo
lua în grupa A, alături de forma
țiile U.R.S.S. z (deținătoarea titlului), 
Iugoslaviei. Spaniei, Franței și Gre
ciei. Meciurile din această serie se 
vor disputa la Atena. în grupa B (la 
Salonic) vor juca selecționatele 
Cehoslovaciei. Italiei. R. F. Germa
nia. Israelului, Poloniei și Olandei.

TENIS. în sferturile de finală ale 
probei de simplu masculin, din ca
drul campionatelor internaționale de 
tenis ale Franței, tinărul jucător 
suedez Mikael Pernfors a furnizat 
o surpriză eliminindu-l cu 2—6. 6—4, 
6—2. 6—0 pe vgșt-germanul Boris 
Becker, cotat printre principalii fa-

Depunerile la C.E.C. pe bază de consimțămint scris
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni — singura instituție autoriza
tă să păstreze economiile bănești 
personale, oferă populației instru
mente și forme de economisire 
care răspund cerințelor și prefe
rințelor sale variate. Astfel, pentru 
economisirea banilor și a timpului 
depunătorilor există o modalitate 
practică și avantajoasă : DEPUNE
RILE PE BAZA DE CONSIMTA- 
MÎNT SCRIS.

Depunătorii care au optat pentru 
această modalitate eficientă de 
păstrare și sporire a economiilor 
bănești personale beneficiază, pe 
lingă avantajele generale ale eco
nomisirii organizate prin C.E.C. 
(garanția statului asupra depune
rilor ; acordarea de dobinzi ; păs
trarea secretului privind numele 
depunătorilor și ale titularilor, 
operațiile efectuate și sumele eco
nomisite de aceștia ; dreptul de a 
împuternici alte persoane să dis- 
punji de sumele păstrate la C.E.C. ; 
dreptul de a lăsa moștenire sume
le depuse la C.E.C. etc.), și de 
avantajele specifice care constau 
în principal in :

— evitarea deplasărilor, deci 
economisirea timpului depunători
lor, deoarece depunerile se efec
tuează la locul de muncă ;

— realizarea unei economisiri 
sistematice, cu regularitate și for
marea deprinderii de a economisi 
lună de lună in scopul Îndeplini
rii unor obiective majore, care ne

SPORTIVE
voriti ai turneului. într-o altă par
tidă. Henri Leconte (Franța) l-a în
trecut cu 6—3, 6—4, 6—3 pe Andrei 
Cesnokov (U.R.S.S.).

CICLISM. Proba de contracrono- 
metru pe echipe din cadrul campio
natelor republicane de ciclism, ce se 
desfășoară Ia Cîmpulung Muscel, a 
fost cîștigată de formația Dinamo 
București (M. Romașcanu, C. Căru- 
tașu. C. Paraschiv, V. Constantines- 
cu). înregistrată pe distanta de 100 
km cu timpul de 2hl4’45” — medie 
orară de 44,400 km. Pe locurile ur
mătoare s-au situat echipele Steaua 
(2hl5'36”) și Metalul Plopeni 
(2hl9’29").

«•'<( } ș
ȘAH. • în runda a 10-a a tur

neului internațional feminin de șah 
de la Havana, Ioseliani a ciștigat la 
Marisela Palao, Brustman a invins-o 
pe Carvajal. Makai a obținut victo
ria in partida cu Valdes, iar Dana 
Nuțu a întrerupt, cu avantajul ca
lității. la Ludmila Zaițeva. tn cla
sament conduce Nana Ioseliani 
(U.R.S.S.), cu 8,5 puncte, urmată de 
Dana Nuțu (România) — 7 puncte 
(I). Makai (Ungaria) — 6,5 puncte, 
Brustman (Polonia) — 6 puncte etc. 
• Cu prilejul unei festivități, des
fășurate la1 Barcelona, campionul 
mondial de șah. marele maestru so
vietic Garri Kasparov, a primit pre
miul „Oscar" in domeniul șahului, 
distincție atribuită in fiecare an de 
Asociația Internațională a Presei de 
specialitate. La feminin, trofeul a 
fost atribuit campioanei mondiale 
Maia Ciburdanidze (U.R.S.S.).

cesită acumularea unor sume mal 
mari de bani.

Dacă doriți să economisiți pe 
bază de consimțămint scris este 
necesar să faceți o cerere scrisă 
sau să completați un formular 
prin care să solicitați unității unde 
sinteți încadrat să vi se depună la 
C.E.C., chenzinal sau lunar, suma 
pe care doriți s-o economisiți.

Depunerile pe bază de consimță- 
mînt scris se pot efectua, la ale
gere. pe libretul de economii pre
ferat sau in contul curent perso
nal, beneficiind totodată de avan
tajele pe care Casa de Economii și 
Consemnațiuni le acordă depună
torilor pe aceste instrumente de 
economisire, respectiv dobinzi a- 
nuale, cîștiguri în bani și in obiec
te, sau excursii.

Sumele consimțite să fie depuse 
Ia C.E.C. sint înscrise in libretul 
de economii, la ghișeul C.E.C. de 
la locul de muncă al depunătoru
lui sau la unitatea C.E.C. unde s-a 
virat depunerea. în ceea ce priveș
te înscrierea în contul curent per
sonal a sumelor virate, aceasta se 
efectuează in mod automat de 
unitatea C.E.C. la care este deschis 
acesta.

Ca urmare a faptului că depune
rile la C.E.C. au caracter strict 
voluntar, depunătorii pot majora 
sau micșora suma depusă periodic 
prin virament, după cum pot să 
dispună și anularea consimțămin- 
tului dat.

tv
20,00 Telejurnal
20,25 Actualitatea în economie
20,40 Cîntec pentru tinerețea eroului. 

Versuri ,și cîntece patriotice, re
voluționare (color)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 iunie (ora 21) — 9 iunie 
(ora 21). tn tară : Vremea va fi ră
coroasă tn cea mal mare parte a in
tervalului. iar cerul va fi variabil, mai 
mult noros tn vestul, centrul și nordul 
tării. Vor cădea ploi locale, ce vor avea 
caracter de averse in majoritatea re

CARNET CULTURAL

BIHOR : tn organizarea Comite
tului județean Bihor’al U.T.C.. ce
tatea Biharia a găzduit cea de-a 
treia ediție a manifestării „întîl- 
nirea tineretului bihorean cu isto
ria". Această complexă acțiune po- 
litico-educativă a reunit expune
rea ..Menumorut — simbol al pre
zentei și continuității românești 
Pe aceste meleaguri", prezentată de 
Sever Dumitraseu, directorul Mu
zeului județean din Oradea, faza 
județeană a concursului „Istoria 
patriei — flacără vie a conștiinței 
patriotice și revoluționare a tine
rei generații" și spectacolul-evo- 
care „La poarta tării și a istoriei". 
Cei aproape 5 000 de tineri biho- 
reni prezenți la această tradițio
nală manifestare au participat 
apoi Ia reușite întreceri sportive și 
la un atractiv program de muzică, 
dans și poezie. (loan Laza).

OLT. Orașul Corabia a fost gazda 
concursului interjudețean de mu
zică populară, ușoară și folk „Cora
bia de aur". La această a 13-a edi
ție, organizată in colaborare cu 
Uniunea compozitorilor,' au luat 
parte peste 100 de interpreți din 31 
de județe și din municipiul Bucu
rești. Locul I a revenit interpreți- 
lor Luțica Boboc, din județul Te
leorman. și Steliana Sima, din ju
dețul Olt — la muzică populară : 
Monica Ciurea, din județul Me
hedinți. si Mariana Petrescu, din 
județul Constanța — la muzică 
ușoară ; duetului Sorin Ghinea și 
Sorin Mocanu, din județul Argeș, 
la muzică folk. (Mihai Grigo- 
roșcută).

SUCEAVA. Sub egida Consiliu
lui județean al organizației pio
nierilor, în comuna Putna s-a des
fășurat timp de două zile „Gala 
portului, cintecului și dansului bu
covinean", manifestare înscrisă in 
etapa de masă a Festivalului natio
nal „Cintarea României". La reu

20,55 Cadran mondial (color). România 
și problemele lumii contemporane

21,10 Serial științific (color). „Din tai
nele mărilor". Episodul 2

21,35 Timp al marilor înfăptuiri revo
luționare • Neodihna creației 
(color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

giunilor. Pe alocuri, cantitățile de apă 
pot depăși 20 de litri pe metrul pătrat. 
Izolat, vor fi condiții pentru căderi de 
grindină. Vintul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 6 si 16 grade. Izolat mai 
coborîte tn depresiuni, iar cele ma
xime între 16 șl 26 de grade, local mal 
ridicate in uitănșn.-ri. .. tă București: 
Vremea va fi răcoroasă, iar cerul va
riabil. Va ploua trecător. Vint slab 
pînă la moderat. Temperaturile mi
nime vor oscila între 11 șl 14 grade, iar 
cele maxime intre 20 si 23 de grade.

șita acțiunii și-au dat concursul 
ansambluri folclorice, formații de 
dansuri și obiceiuri populare, gru
puri vocal-folclorice, precum și 
numeroși interpreți individuali. în 
cadrul manifestării a fost vernisa
tă și expoziția de artă populară 
„Tradiții bucovinene", cuprinzînd 
cusături, costume populare, țesă
turi, obiecte de artizanat. (Sava 
Bejinariu).

GORJ. în organizarea comitetu
lui iudetean de cultură si educație 
socialistă si a Studioului cinema
tografic „Alexandru Sahia". recent 
a avut loc o amplă manifestare 
cultural-educativă cu filmul, sub 
genericul „Zilele goriene ale filmu
lui documentar". în cadrul ediției 
din acest an, a avut loc simpozionul 
cu tema „Marile ctitorii ale Româ
niei socialiste", la care au fost pre
zentate mai multe filme documen
tare inspirate din realizările obți
nute de poporul român in ultimele 
două decenii. (Dumitru Prună).

VASLUI. Timp de două săptă- 
mîni s-au desfășurat ..Zilele cultu
rale ale Birladului". Organizată de 
comitetul municipal de cultură și 
educație socialistă, ampla manifes
tare a înscris în programul celei 
de-a Vil-a ediții mai multe sim
pozioane, mese rotunde, expoziții 
de creație tehnico-știintifică. de 
artă plastică și de carte social- 
politică, intîlniri ale unor scriitori 
din Capitală si din Iași cu oa
meni ai muncii de pe platformele 
industriale. Manifestările s-au 
încheiat cu un bogat spectacol li- 
terar-muzi cal-coregrafic intitulat 
„Cîntăm o tară de împliniri si 
vise". Ia care au participat ac
tori ai Teatrului „Victor Ion 
Popa" și numeroase formații artis
tice distinse in Festivalul național 
„Cintarea României". (Petru Ne- 
cula).

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• BACTERIILE IN SPRIJINUL 

( FERTILIZĂRII SOLULUI. Specialiștii 
4 de la Universitatea Hebrew din Israel, între- 
’ prind asidue cercetări cu o recent descope- 
4 rită specie de bacterii fixatoare a azotului 
i atmosferic care, consideră ei. ar putea fi 
' folosită cu succes la fertilizarea culturilor 
( de cereale. în locul îngrășămintelor azo- 
i toase. Utilizarea bacteriilor prezintă avan- 
’ ta.iul reducerii gradului de poluare a apei 
ț freatice și atrage după sine importante 
1 economii de energie. în plus, costul echi- 
/ pamentelor de „bacterizare" a solului este 
I mult mai redus decît în cazul transportâ- 
i rii și împrăștierii pe cimp a îngrășăminte- 
, lor chimice.
’ Mai întîi. noua bacterie „Azospirillum" 
( (asemănătoare bacteriei „Rhizobium" folo- 
i sită la fertilizarea culturilor de legume, 

mai ales de soia) a fost experimentată pe 
culturi de seră. A reieșit că efectul de fer
tilizare este evident și că. la rindul lor, 
bacteriile sint hrănite de secrețiile prove
nite de la rădăcinile plantelor. In conti
nuare. la culturile de porumb, mei și sorg 
cărora le-au fost administrate bacterii s-a 
observat că plantele cresc mai viguroase 
și prezintă un conținut sporit de azot. In- 
trucît bacteriile produc si hormoni de creș
tere. simpla lor prezentă la rădăcina ce
realelor face ca acestea să se extindă mult, 
sporind astfel capacitatea plantelor de a 
absorbi apa și substanțele nutritive. Expe
riențele efectuate pe culturi de cîțnp au 
dovedit o creștere a productivității cu 11 la 
sută la porumb si cu 13 la sută La sorg. în 
continuare, cercetătorii din Israel depun 
eforturi vizînd adaptarea noii specii de 
bacterii, în vederea fertilizării culturilor 
de griu.

• MATERIALE TRAINICE DIN 
REZIDUURI. în întreaga lume, Indus
tria materialelor de construcții a inceput 
să includă in rețetele de fabricație un nu
măr tot mai mare de materiale refolosibile 
de cele mai variate proveniențe care, pînă 
nu demult, aveau în comun doar faptul că 
erau aruncate, poluind mediul inconjurător. 
Dacă cenușa de termocentrală si zgurile de 
furnal și-au inceput mai demult „cariera" 
în domeniul materialelor de construcții, 
alte materiale refolosibile abia și-o incep. 
Astfel, in țări ca Brazilia și Indonezia au 
început să se folosească, la fabricarea ți
glelor, reziduurile rămase de la prelucra
rea și valorificarea bumbacului, orezului, 
trestiei de zahăr, nucilor de cocos etc. tn 
Ungaria, au inceput să se utilizeze rezidu
urile din industria hirtiei și nămolurile 
provenite de la instalațiile de galvanizare, 
în R.F.G., o firmă de materiale de con

strucții amestecă spuma de polistiren cu 
rumeguș de lemn foarte fin. pentru a re
duce greutatea produselor realizate, tn 
Italia, nămoluri de natură organică obți
nute prin epurarea apelor reziduale din 
industrie se dovedesc foarte utile ca liant 
la fabricarea cărămizilor și a țiglelor, ob- 
tinîndu-se un produs finit cu grad ridicat 
de microporozitate. Tot in Italia se folo
sește pentru fabricarea de cărămizi stan
dard un material cu rezistență mecanică 
superioară obținut, in principal, din res
turi menajere solide și un liant folosit în
deobște pentru materialele ceramice.

• PRODUSE SUPERIOARE 
DIN... ZER. In California a fost rea
lizată o originală și complexă instalație de 
transformare a zerului in etanol ce urmea
ză a fi folosit drept combustibil. Capacita
tea de prelucrare a instalației depășește 25 

mii litri de zer pe zi. în ce constă noua 
tehnologie ? Mai întii, zerul este concentrat 
prin osmoză inversă, iar proteinele din zer 
sint recuperate prinț precipitare, adică prin- 
tr-un proces de separare și depunere in 
stare solidă. Zerul concentrat și lipsit de 
proteine este fermentat in cadrul unui sis
tem de fermentare continuă, după care 
etanolul obținut se recuperează printr-un 
sistem de distilare eficient din punct de 
vedere al consumului de energie. Ulterior, 
prin evaporare, se concentrează sedimente
le. în afară de etanol, instalația realizează, 
pe baza proteinelor recuperate din zer. pre
parate foarte hrănitoare — sub formă li
chidă ori de turte — pentru animale.

• DIN TAINELE ACUPUNC
TURA Institutul de cercetări pentru 
acupunctură și moxibustie (variantă a acu- 
puncturii) din Beijing, una din cele 11 uni

tăți de cercetare științifică de profil din \ 
China, studiază de mai multi ani efectele i 
de natură biochimică ale acestor procedee ' 
terapeutice. Ei afirmă că, prin acupunctură, 4 
în organism se produce o substanță capa- /■ 
bilă să blocheze transmiterea „mesajului ț 
durerii". La introducerea acelor, sistemul i 
nervos central — de la măduva spinării și ’ 
pînă la cortex — acționează’ pentru neutra- 4 
lizarea durerii. Recente cercetări au con- 
firmat că acupunctura poate stimula celu- j 
lele nervoase și producerea de substanțe l 
narcotice naturale. în schimb, o stimulare ’ 
excesivă determină producerea de antinar- 4 
cotice. De aceea, dozarea atentă a timpului / 
de menținere a acelor in corp este de mare \ 
însemnătate pentru reușita tratamentului, l 
Dacă acele rămin înfipte brea mult timp. ’ 
organismul opune rezistență Ia efectul a- 4 
nalgezic. Pină și anestezia cu ajutorul acu- , 
puncturii poate avea efecte negative, in t 
anumite situații. 4

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



Schimb de mesaje la nivel inalt 
româno-congolez

BRAZZAVILLE 5 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu s-a trans
mis tovarășului Denis Sassou Ngu- 
esso, președintele C.C. al Partidului 
Congolez al Muncii, președintele 
Republicii Populare Congo, și to
varășei Antoinette Sassou Nguesso 
un călduros și cordial mesaj de 
prietenie, precum și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală. de pace, progres și prosperi
tate poporului congolez prieten.

Mulțumind, președintele Denis 
Sassou Nguesso a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și to
varășei Elena Ceaușescu, din partea 
sa și a tovarășei Antoinette Sassou 
Nguesso, cele mai alese salutări 
prietenești și călduroase urări de 
sănătate, prosperitate și fericire, de 
noi și tot mai mari împliniri în 
conducerea poporului român prie
ten pe calea edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate. în ac-

★
Ministrul român al afacerilor ex

terne a avut convorbiri cu Antoine 
N’Dinga-Oba, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Congo
lez al Muncii, ministrul afacerilor 
externe și al cooperării.

Au fost abordate modalitățile de 
intensificare a- dezvoltării raportu
rilor de prietenie și colaborare 
româno—congoleze, indeosebi a

țiunile desfășurate pe plan interna
țional in folosul tării, colaborării și 
înțelegerii in lume.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către șeful sta
tului congolez a tovarășului Ilie 
Văduva, ministrul afecerilor exter
ne, care a efectuat o vizită în 
Republica Populară Congo.

In cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate problemele dezvoltării în 
continuare a raporturilor de co
laborare româno—congoleze, îndeo
sebi a cooperării economice și 
schimburilor comerciale, în spiritul 
înțelegerilor convenite între to
varășul Nicolae Ceaușescu și Denis 
Sassou Nguesso, al prevederilor 
Tratatului de prietenie și colaborare 
pe care cei doi conducători de 
partid și de stat l-au semnat la 
București, în mai 1985. S-a reafir
mat, totodată, voința celor două țări 
de a conlucra tot mai strîns pentru 
a contribui la soluționarea proble
melor ce confruntă lumea, în intere
sul popoarelor, al libertății și inde
pendenței tuturor națiunilor, al cau
zei destinderii și păcii.

★
schimburilor comerciale și cooperă
rii economice.

Cei doi miniștri de externe au 
exprimat, totodată, voința celor 
două țări de a aprofunda conlu
crarea în cadrul O.N.U. și al altor 
organizații internaționale al „Grupu
lui celor 77“ și al mișcării țărilor 
nealiniate, îndeosebi la apropiata 
conferință la nivel înalt de la 
Harare.

În pregătirea reuniunii de la Harare 
a țărilor nealiniate

ALGER 5 (Agerpres). — Cea de-a 
opta reuniune La nivel înalt a țări
lor nealiniate — programată in 
toamnă la Harare — va însemna 
începutul unei etape calitativ noi în 
activitatea mișcării de nealiniere, ca 
factor important pe arena interna
țională, a apreciat intr-un interviu 
ministrul algerian de externe. Ahmed 
Taleb Ibrahimi. Țările nealiniate vor

acționa pentru soluționarea proble
melor arzătoare ale omenirii. Alege
rea capitalei Republicii Zimbabwe 
ca loc de desfășurare a viitoarei 
reuniuni 1a nivel înalt a mișcării de 
nealiniere — a spus ministrul alge
rian — reprezintă o recunoaștere a 
luptei pe care statele din sudul con
tinentului african o duc pentru li
bertate și independență.

în Camera Reprezentanților a parlamentului belgian

Rezoluție împotriva amplasării armelor chimice 
pe teritoriul țării

BRUXELLES 5 (Agerpres). — Ca
mera Reprezentanților a parlamen
tului belgian a adoptat o rezoluție 
în care se pronunță împotriva ampla
sării armelor chimice Pe teritoriul 
țării. Belgia trebuie să-i informeze 
Pe partenerii săi din blocul nord-; 
atlantic că este categoric împotriva 
amplasării pe teritoriul său a arme
lor chimice binare sau a oricăror

arme chimice, precum și împotriva 
dotării forțelor sale armate cu ase
menea arme — se subliniază în do
cument.

Camera Reprezentanților a chemat 
guvernul să acționeze în vederea 
realizării unul acord cu privire la 
interzicerea deplină a producției și 
folosirii armelor chimice.

Măsuri represive adoptate
de regimul rasist de la Pretoria

PRETORIA 5 (Agerpres). — Gu
vernul rasist de la Pretoria a interzis 
orice manifestație sau acțiune de 
comemorare a victimelor marilor de
monstrații antiapartheid ce au avut 
loc la Soweto la 16 iunie 1976. trans
mit agențiile internaționale de presă. 
De asemenea, au fost interzise orice 
întruniri publice cu prilejul zilei de 
26 iunie, cind, in urmă cu 31 de ani, 
a fost semnată o cartă a libertății, 
act care definește opțiunile popu
lației majoritare sud-africane in 
lupta pentru lichidarea apartheidu
lui și instaurarea unei societăți de

mocratice în R.S.A. Comunicatul 
difuzat la Pretoria de Ministerul de 
Interne, redactat in termeni foarte 
duri, arată că orice reuniuni publice 
legate de aceste două evenimente 
sint declarate „ilegale'* și vor fi 
reprimate iu consecință.

Tiaan van der Merwe, purtător de 
cuvint al opoziției albe, a declarat, 
potrivit agenției U.P.I.. că această 
interdicție nu va duce în nici un caz 
Ia încetarea actelor de violență, con
stituind numai o nouă încălcare a 
normelor unei vieți democratice.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Precizări eqiptene în leqătură cu zona Taba • Seminar 
al O.N.U. cu tema „Drepturile inalienabile ale poporului 

palestinian’'
CAIRO 5 (Agerpres). — In pre

zența ministrului de externe, Esmat 
Abdel Meguid, la Cairo a avut loo 
reuniunea Comisiei naționale egip
tene asupra zonei Taba in cursul că
reia s-a relevat că „toate documen
tele și hărțile confirmă poziția egip
teană potrivit căreia această enclavă 
face parte din teritoriul Egiptului**. 
S-a exprimat, de asemenea, dorința 
Egiptului de a soluționa cit mai ur
gent posibil acest contencios și de a' 
continua negocierile cu Israelul asu
pra modalităților supunerii problemei 
Taba unui arbitraj internațional, in
formează agenția M.E.N.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— în zilele de 9 și 10 iunie, la sediul 
din New York al Națiunilor Unite 
va avea loc cel de-al 14-lea seminar 
al O.N.U. consacrat problemei pales
tiniene. In cadrul seminarului, care 
are ca temă „Drepturile inalienabile 
ale poporului palestinian", vor fi 
examinate căile de acțiune în vede
rea materializării drepturilor legiti
me ale poporului palestinian, inclu
siv chestiunea convocării unei confe
rințe internaționale privind Orientul 
Mijlociu, care să ‘rezolve ansamblul 
problemelor legate de instaurarea 
unei păci juste și durabile in această 
regiune.

Plenara C.C.
al P.C. din Cehoslovacia

PRAGA 5 (Agerpres). — în cadrul 
unei plenare a C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia. secretarul general al C.C. 
al P.C.C., Gustav Husak, a prezentat 
o comunicare privind rezultatele ale
gerilor generale și îmbunătățirea ca
lității compoziției partidului.

Au fost analizate, totodată, proble
me privind introducerea progresului 
tehnico-științific in producție și pre
gătirea tineretului pentru îndeplini
rea sarcinilor economice, informează 
agenția C.T.K.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A SUEDIEI

Maiestății Sale
Regele CARE XVI GUSTAF AL SUEDIEI

STOCKHOLM
Cu prilejul Zilei naționale a Suediei, vă adresez sincere felicitări si cele 

mai bune urări de sănătate șl fericire personală, de progres și prosperitate 
pentru poporul suedez prieten.'

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Orientări ale politicii externe a guvernului italian
ROMA 5 (Agerpres). — Luînd cu- 

vîntul la deschiderea dezbaterilor 
din Camera deputaților a Italiei, 
ministrul afacerilor externe, Giulio 
Andreotti, a prezentat poziția guver
nului față de unele dintre proble- 

, mele internaționale actuale. El a 
subliniat apartenența Italiei la re
giunea Mediteranei și interesul țării 
sale față de această zonă.

Ministrul italian a declarat că 
Italia acționează pentru o reglemen

tare globală, justă și durabilă a 
crizei din Orientul Mijlociu, pronun- 
țindu-se atit pentru recunoașterea 
dreptului Israelului de a trăi în ca
drul unor frontiere sigure și recu
noscute, cit și pentru respectarea 
dreptului la autodeterminare al po
porului palestinian — relatează agen
ția A.N.S.A.

G. Andreotti a reafirmat, de ase
menea, că țara sa se pronunță ferm 
împotriva terorismului.

Spațiul cosmic 
utilizat exclusiv în scopuri 

pașnice !
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite continuă lucrările se
siunii Comitetului O.N.U. pentru 
folosirea in scopuri pașnice a spa
țiului extraatmosferic. In ultimele 
sale ședințe. Comitetul a examinat 
o problemă de cea mai măre actua
litate. și anume cea a căilor și mij
loacelor pentru asigurarea utilizării 
spațiului cosmic exclusiv in scopuri 
pașnice, in interesul întregii omeniri.

Eforturi pentru soluționarea problemelor litigioase 
ale Americii Centrale

MANAGUA 5 (Agerpres). — Nica
ragua se pronunță pentru încheierea 
cu succes a procesului de negocieri 
desfășurate sub egida „Grupului de 
la Contadora" pentru realizarea Pă
cii în America Centrală — a decla
rat. intr-un interviu acordat postului 
de radio național nicaraguan. vice
președintei^ țârii. Sergio Ramirez. 
Nicaragua va semna Actul de pace 
propus de „Grupul de la Contadora**. 
dacă îi va fi asigurată securitatea 
națională, a precizat el. subliniind că 
inițiativa nicaraguană privind limita
rea unor tipuri de armamente des
chide o cale reală de soluționare a 
problemelor litigioase din America 
Centrală.

★
MANAGUA 5 (Agerpres). — în 

pofida protestelor cercurilor politice 
democratice și opiniei publice din 
America Centrală, unități militare 
americane șl honduriene desfășoară 
o nouă fază a manevrelor militare

în estul Hondurasului. în imediata 
apropiere a graniței cu Nicaragua, 
s-a anunțat la Managua. Participă 
trupe de parașutiști americani, susți
nute de forțe militare honduriene. 
Exercițiile războinice se desfășoară 
în zonele unde își au bazele unități 
contrarevoluționare nicaraguane. Po
trivit programului anunțat. în cursul 
manevrelor Se vor construi o serie 
de obiective militare care apoi vor fi 
predate forțelor contrarevoluționare 
nicaraguane.

Potrivit datelor difuzate de Minis
terul nicaraguan aL Apărării și pu
blicate de ziarul „La Banricada". de 
la începutul anului șj pînă în prezent 
au fost scoși din, luptă peste 2 500 de 
contrarevoluționari ce desfășurau ac
țiuni armate Pe teritoriul țării, 
transmite agenția U.P.I. Cele mai 
multe acțiuni ale trupelor nicaragua
ne au avut loc in regiunile de la 
frontiera cu Hondurasul.

Convorbiri 
în problema cipriotă
ATENA 5 (Agerpres). — Comu

nicatul oficial difuzat la Atena la 
încheierea convorbirilor dintre pri
mul ministru al Greciei, Andreas 
Papandreu, și ministrul de externe 
al Ciprului. Gheorghios lacovou, a- 
rată că întrevederea a prilejuit e- 
xaminarea „recentelor evoluții** in
tervenite în problema cipriotă. în
deosebi în legătură cu inițiativa se
cretarului general al O.N.U. privind 
soluționarea ei, transmite agenția 
France Presse.

6 iunie, Ziua națională a Sue
diei, constituie un prilej de evo
care a progreselor realizate in dez
voltarea economico-socială a aces
tei țări, a politicii sale de neutra
litate activă, a eforturilor în spri
jinul cauzei păcii în lume.

Situată în partea de nord a con
tinentului european, jn Peninsula 
Scandinavă. Suedia se numără 
printre statele cu o economie dez
voltată. La această situație a ajuns 
datorită aptitudinilor, iscusinței și 
hărniciei poporului său, folosi
rii cu pricepere a importantelor 
bogății ale țării — minereu] de fier 
și cărbunele, păduri întinse Și mari 
rezerve hidroenergetice.

Dar. mai presus de toate. Suedia 
a beneficiat de peste 170 de ani de 
pace, care au permis dezvoltarea 
continuă a țării, la adăpost de dis
trugerile războiului. Astfel, s-au 
dezvoltat cu deosebire industriile 
chimică și cea extractivă, siderur
gia și metalurgia neferoaselor, con
strucțiile de mașini, electrotehnica. 
Preocupările poporului suedez pen
tru dezvoltarea continuă a econo
miei naționale s-au îmbinat per
manent cu cele pentru stabilirea de 
intense legături comerciale inter
naționale.

Tocmai în acest cadru Se situea
ză și raporturile.de colaborare din
tre România și Suedia, raporturi

care au cunoscut un curs ascendent, 
avind ca bază trainică principiile 
independenței și suveranității na
ționale. egalității in drepturi, ne
amestecului in treburile interne si 
avantajului reciproc. Acest curs 
este oglindit prin dezvoltarea 
schimburilor comerciale. tehnico- 
științifice și culturale. O contribu
ție de cea mai mare însemnătate la 
impulsionarea acestei evoluții po
zitive a constituit-o vizita între
prinsă în Suedia de președintele 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. la invi
tația regelui Cari al XVI-lea 
Gustaf.

Un important aspect al rodnicei 
colaborări româno-suedeze îl con
stituie conlucrarea dintre cele două 
țări in cadrul O.N.U. și al altor or
ganisme internaționale. pentru 
dezarmare. colaborare Și pace. 
Coautoare a rezoluției „bunei veci
nătăți pe continent", inițiată de 
România la O.N.U,. Suedia șe pro
nunță Și militează pentru edificarea 
unui sistem trainic de securitate și 
cooperare in Europa.

Dezvoltarea și adincirea continuă 
a relațiilor dintre România Și Sue
dia corespund pe deplin interese
lor celor două țări și popoare, cau
zei păcii, înțelegerii și progresului 
în Europa și în întreaga lume.

GENTIILE DE PRESA
pe scurt

O declarație a președintelui mexican
CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager

pres). — într-o declarație făcută la 
Hermosillo, capitala statului Sonora, 
președintele Mexicului, Miguel de la 
Madrid, a subliniat că guvernul său 
nu va accepta ajutoare economice 
condiționate de prevederi care sub
minează ' independența națională. 
Mexicul, a spus el, va continua să 
promoveze o politică externă care să 
corespundă intereselor lui vitale. 
Arătînd că relațiile dintre popoare 
trebuie să se bazeze pe respectarea 
cuceririlor lor, președintele mexican

a chemat populația să contribuie Ia 
întărirea independenței și suverani
tății Mexicului.

Declarația președintelui mexican 
— apreciază observatori politiei — 
constituie un răspuns la Încercările 
părții americane de a condiționa 
acordarea unui ajutor economic de 
probleme ce nu țin de competența 
sa, cum șînt ridicarea controlului 
asupra importurilor americane, des- 
naționalizarea ’ întreprinderilor de 
stat și acordarea unor mai mari li
bertăți companiilor străine care ope
rează in Mexic.

Noi manifestații populare în Haiti
PORT-AU-PRINCE 5 (Agerpres). 

— în Haiti au avut loc noi manifes
tații populare împotriva politicii 
promovate de actualele autorități pe 
plan social-economic și pentru efec
tuarea restructurărilor democratice 
promise la preluarea puterii, in fe

bruarie — transmit agențiile France 
Presse și U.P.I. în capitala țării, 
manifestanții au ridicat baricade, 
forțele de ordine au intervenit, 

■făcînd uz de grenade cu gaze la
crimogene pentru a împrăștia mul
țimea.

încetarea experiențelor nucleare -
cerință primordială a înfăptuirii dezarmării

NEGOCIERILE SOVIETO-AME- 
RICANE. In cadrul negocierilor 
sovieto-americane cu privire la ar
mamentele nucleare și cosmice, la 
S iunie, la Geneva, a avut loc ședin
ța grupului pentru problemele ar
mamentelor nucleare cu rază me
die de acțiune, relatează agenția 
T.A.S.S.

tară a Partidului Comunist Francez, 
care apreciază că prin aceasta se 
încearcă reducerea numărului de
putaților comuniști in Adunarea 
Națională.

ÎNTREVEDERI LA VIENA. Can
celarul federal al Austriei. Fred 
Sinowatz. l-a primit pe ministrul 
afacerilor externe al R.S. Ceho
slovace. Buhoslav Chnpupek.. aflat 
la Viena in vizită oficială, relatează 
agenția C.T.K. Convorbirea a pri
lejuit un schimb de opinii In pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări si In unele 
chestiuni referitoare la actualitatea 
Internațională. Anterior, ministrul 
cehoslovac a fost primit de pre
ședintele Austriei. Rudolf Kirch- 
schlaeger. cu care a conferit 
îndeosebi In probleme ale relațiilor 
dintre cele două țări.

ȘOMAJUL ÎN MAREA BRITA- 
NIE. Luind cuvintul în cadrul Con
gresului anual al femeilor ce fac 
parte din Partidul Conservator, pri
mul ministru ai Marii Britanii, 
Margaret Thatcher, a arătat că 
principalele preocupări pe plan in
tern ale guvernului sint combate
rea șomajului și ameliorarea siste
mului de educație și invătămint, 
relatează agenția France Presse. în 
prezent. în Marea Britanie există 
3,3 milioane șomeri, menționează 
A.F.P.

toniu radioactiv. La sesiunea Adu
nării municipale, el a admis că 
aceste experiențe duc la încălcarea 
legilor existente. Totuși, guverna
torul a respins cererea opoziției ca 
substanțele, radioactive să fie scoa
se imediat din zonele dens populate, 
iar experiențele să înceteze.

CONSTITUȚIE. Comisia însărci
nată cu redactarea noii constituții 
a Filipinelor a început examinarea 
viitorului sistem politic al tării, a 
anunțat un purtător de cuvint ofi
cial citat de agenția France Presse. 
Noua constituție ar urma să pună 
capăt Cartei tranzitorii, care este 
actualmente în vigoare.

L

SENATUL PARLAMENTULUI 
FRANCEZ a aprobat proiectul de 
lege propus de guvern in care se 
prevede adoptarea sistemului ma
joritar pentru alegerile In Aduna
rea Națională. In baza acestui do
cument. guvernul poate stabili limi
tele circumscripțiilor 
după cum consideră de 
împotriva proiectului te pronunță 
cu fermitate fracțiunea parlamen-

LA BONN a avut loc ședința 
Secretariatului conducerii P.C. Ger
man. care a examinat rezultatele 
dezbaterii în organizațiile de bază, 
regionale și locale a hotăririlor 
Congresului al VUI-lea al partidu
lui. Secretariatul a apreciat că 
aprobarea unanimă de către comu
niștii vest-germani a hotăririlor 
congresului reprezintă o dovadă a 
unității de acțiune a partidului.

STAȚIA RADAR DIN SELLIA 
MARINA (ITALIA), controlată de 
paza de coastă a S.U.A., a fost tre
cută sub comandament italian, au 
anunțat oficialități de la Ministerul 
Apărării al Italiei, citate de agen
țiile Associated Press și France 
Presse. Recent, o altă stație radar 
aflată sub control american, cea 
din insula Lampedusa, ă fost pre
luată de autoritățile italiene.

electorale 
cuvintă.

GUVERNATORUL ORAȘULUI
TOKIO a recunoscut că 
boratoarele unor instituții 
existente în zona orașului 
fășoară experiențe secrete

în la- 
militare 
se des
en plu

DEMISIE. Ulf Adelsohn. preșe
dintele Partidului Conservator din 
Suedia, a anunțat că demisionează 
din această funcție ca urmare a 
eșecului înregistrat de partidul săli 
la recentele alegeri legislative, in
formează agenția U.P.I.

In onsomblul marilor acțiuni din cadrul Anului Internațional al Păcii, 
desfășurate pe toate meridianele globului, un loc deosebit il ocupă 
manifestațiile și luările de poziție în favoarea încetării imediate a ex
periențelor nucleare — ca un pas din cele mai importante pe calea 
înfăptuirii dezarmării. După cum a reafirmat secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cuvin- 
tarea rostită la marele forum democratic al țărănimii, „ne aflăm intr-un 
asemenea moment al istoriei omenirii in care problema fundamentală este 
aceea de a opri cursul periculos spre o catastrofă nucleară, de a de
termina trecerea la dezarmare, și in primul rind la dezarmare nucleară, 
de a face totul, pină nu este prea tirziu, pentru a salva omenirea de 
la pieire, pentru a asigura popoarelor existența, libertatea, independența 
și viața". In acest spirit, conducătorul partidului și statului nostru a subli
niat în repetate rînduri că interesele popoarelor impun să se treacă de 
urgență la sistarea tuturor experiențelor nucleare de către toate țările 
care dețin asemenea armamente. „Ne pronunțăm pentru un acord general 
privind încetarea experiențelor nucleare de către toate statele - sublinia 
secretarul general al partidului. Considerăm că aceasta este prima nece
sitate și ar trebui să fie primul act in acest An Internațional al Păcii".

O verigă importantă a
unui proces de mare com
plexitate. In cadrul marilor ma
nifestații desfășurate cu prilejul 
marcării Anului Internațional al 
Păcii s-a pus, și se pune, cu tărie in 
evidență necesitatea arzătoare a. de
zarmării nucleare, a lichidării ar
melor atomice, ca factor de impor
tanță hotăritoare pentru însăși men
ținerea vieții pe planeta noastră. 
Tocmai in această direcție se pro
nunță cunoscuți specialiști în do
meniul dezarmării, savanți de re
nume mondial. „în numele supra
viețuirii rasei umane trebuie să se 
acționeze acum, pină nu este prea 
tirziu, pentru trecerea de urgență la

dezarmarea nucleară" — a declarat 
cunoscutul fizician american Philip 
Morrison, participant la crearea pri
mei bombe atomice. „Ca primă mă
sură in această direcție — adăuga el — 
trebuie să înceteze experiențele nu
cleare Și să se înceapă tratative re
feritoare la interzicerea totală și 
generală a experiențelor cu arma 
nucleară in vederea lichidării depli
ne a tuturor arsenalelor atomice".

Frank Barnaby, directorul 
S.I.P.R.I.. s-a pronunțat Ia rindul 
său „pentru oprirea imediată a pro
ducerii armelor, pentru interzicerea 
oricăror experiențe nucleare, intru- 
cit acestea, chiar dacă sint efectuate 
in subteran, creează un pericol grav 
pentru sănătatea oamenilor. Tot-

odată, ele înveninează atmosfera in
ternațională, relațiile dintre state. De 
aceea, testele cu asemenea arme tre
buie să înceteze o dată pentru tot
deauna, altfel existența întregii ome
niri se află in pericol".

Aceste luări de poziție pornesc de 
la realitatea dramatică a existenței 
în arsenalele statelor a unor uriașe 
mijloace de ucidere în masă — pes
te 55 000 focoase nucleare, insumind 
20 000 megatone, care depășesc de 
șase mii de ori totalul explozivelor 
folosite în cel de-al doilea război 
mondial — suficient pentru a distru
ge nu o dată, ci de mai multe ori 
întreaga populație a globului, pen
tru a duce la dispariția a inseși con
dițiilor vieții pe planeta noastră. 
Avaria gravă produsă la centrala 
nucleară de la Cernobîl a pus și mai 
puternic in evidență ce primejdii 
uriașe ar pîndi omenirea dacă s-ar 
dezlănțui un război nuclear. De 
aceea, se fac auzite tot mai puternic 
glasurile celor care arată că dacă se 
dorește cu adevărat supraviețuirea 
omenirii trebuie să se treacă de ur
gență la dezarmarea nucleară, în
cetarea experiențelor atomice fiind 
in această direcție un pas deosebit 
de important. „In cadrul procesu
lui de dezarmare nucleară — sub
linia secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar — încheie
rea unui acord care să interzică tes
tele cu arme nucleare are o impor
tanță capitală. Prohibirea unor ase
menea experiențe ar limita in mod 
semnificativ dezvoltarea atit calita
tivă, cit și cantitativă a armelor nu
cleare".

Marea responsabilitate ce 
revine guvernelor, factorilor 
de răspundere. După cum se 
știe, Uniunea Sovietică a instituit in 
vara anului trecut un moratoriu 
unilateral asupra experiențelor cu 
arme nucleare, pe care l-a prelun
git in citeva rinduri, el urmind să 
expire la 6 august, cind se implinesc 
41 de ani de la primul atac atomic
— cel asupra Hiroshimei. De ase
menea, U.R.S.S. a propus un pfro- 
gram complex, tn trei etape, de 
dezarmare nucleară, care prevede 
lichidarea armelor atomice pină in 
anul 2000.

Intr-un mesaj tn legătură cu 
aceste propuneri, adresat de Prezi
diul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Congresului S.U.A., se spune : „In 
Interesul întregii omeniri, experien
țele nucleare trebuie tă înceteze. 
Uniunea Sovietică a promovat un 
program pe etape pentru eliberarea 
deplină a omenirii de armele nu
cleare pină la sfirșitul acestui secol. 
U.R.S.S. este gata să ducă negocieri 
cu privire la interzicerea experien
țelor cu arme nucleare pe orice bază
— bilaterală, trilaterală, multilate
rală".

La rindul său. premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, Zhao 
Ziyang, a arătat, in cadrul unei adu
nări pentru marcarea Anului Inter
național al Păcii, că S.U.A. și 
U.R.S.S.,' care posedă cele mai mari 
arsenale nucleare, trebuie să aibă 
inițiativa in ceea ce privește înceta
rea experiențelor, a producerii și a

desfășurării oricăror tipuri de arme 
nucleare. „Aceasta va face posibil si 
se creeze condiții favorabile pentru 
convocarea unei conferințe interna
ționale larg reprezentative asupra 
dezarmării nucleare", a spus pre
mierul chinez.

Continuarea exploziilor experimen
tale din Nevada a provocat puternice 
reacții și în S.U.A. Congresul Sta
telor Unite a adoptat o rezoluție 
prin care se cere administrației de 
la Washington să, Înceapă negocieri 
cu U.R.S.S. privind Încetarea expe
riențelor nucleare.

Șefii de stat și de guvern ai In
diei. Mexicului. Suediei. Tanzaniei 
și Greciei au adresat conducătorilor 
U.R.S.S. și S.U.A. un mesaj în care 
se propune sistarea tuturor expe
riențelor nucleare. „O asemenea de
cizie — relevă mesajul — ar îmbu
nătăți perspectiva încheierii unor 
acorduri de substanță și ar constitui 
un factor de blocare a procesului 
creării de noi tipuri de arme".

întruniți la Luanda, șefii de stat 
și de guvern din Angola. Mozambic, 
Capul Verde, Guineea-Bissau, Sao 
Tome și Principe s-au pronunțat' 
pentru lichidarea totală a armelor 
nucleare și, ca prim pas, trecerea la 
încetarea experiențelor nucleare.

Glasul ferm al popoare
lor. Relatările zilnice ale agențiilor 
internaționale de presă oferă o Ima
gine fidelă a, puternicei mobilizări 
de forțe pe toate meridianele in ve
derea încetării imediate a expe
riențelor nucleare :

• In S.U.A., partizani ai păcii au 
pătruns tn citeva rinduri îh peri
metrul poligonului de încercare din 
Nevada pentru a împiedica desfășu
rarea experiențelor. Numeroase or
ganizații politice, profesionale și 
obștești, de femei și tineret, religi
oase. oameni politici au cerut guver
nului american să pună capăt expe
riențelor și să răspundă pozitiv mo- 
ratoriului declarat de U.R.S.S., în- 
cepind negocieri pentru. interzicerea 
tuturor experiențelor nucleare, tn 
același sens s-au pronunțat și 25 
laureați americani ai „Premiului No
bel".

• Cei 400 delegați la Congresul 
Partidului Liber-Democrat din R. F. 
Germania (membru al coaliției gu
vernamentale de la Bonn) au adop
tat un document referitor la politica 
externă, in care se subliniază nece
sitatea încheierii unui acord privind 
interzicerea experiențelor nucleare.

• tn Marea Britanie, Franța, 
Olanda, Italia, Belgia. Danemarca, 
Spania, Suedia, Norvegia, Finlanda 
au avut loc mari demonstrații de

protest, participanții pronunțîndu-se 
pentru trecerea de urgență la nego
cieri in vederea semnării unui acord 
prin care să se interzică efectuarea 
tuturor experiențelor nucleare de 
către toate statele posesoare de ase
menea arme.

• tn Japonia, țara care a suferit 
două bombardamente atomice, peste 
18 milioane persoane au semnat 
„Apelul de la Hiroshima și Naga
saki". care cere interzicerea totală a 
experiențelor nucleare, scoaterea în 
afara legii și lichidarea tuturor ar
melor de exterminare în masă.
• Apeluri In direcția convenirii 

unor înțelegeri efective care să ducă 
la încetarea experimentării, produ
cerii și amplasării, de noi arme nu
cleare. Ia reducerea și apoi elimi
narea totală a acestora au fost adop
tate de organizații politice și obștești 
din Brazilia, Peru, Venezuela, Ecua
dor, Argentina și alte țări ale Ame
ricii Latine.

• tn Australia, Noua Zeelandă, 
Vanuatu, Insulele Solomon și cele
lalte state din' Pacificul de Sud 
opinia publică a condamnat cu ho- 
tărire decizia guvernului francez de 
a continua experiențele nucleare din 
atolul Mururoa.

O poziție realistă, confor
mă intereselor întregii ome
niri Așa după cum este cunoscut, 
România a sprijinit și sprijină pro
gramul de dezarmare nucleară, in 
mai multe etape; pină în anul 2000, 
propus de Uniunea Sovietică, ceririd. 
în același timp. Statelor Unite să se 
alăture moratoriului orivind înceta
rea experiențelor nucleare, in vede
rea realizării unui acord corespunză
tor pentru lichidarea tuturor arme
lor de distrugere in masă. Totodată, 
tara noastră se pronunță în favoarea 
adoptării unui program comolex de 
dezarmare, in centrul căruia să se 
afle dezarmarea nucleară, dar care să 
cuprindă si armele chimice, precum 
și ansamblul armelor conventionale.

Militind energic pentru oprirea 
producerii de noi arme nucleare, 
sistarea amplasării lor tn Europa, 
pină la completa lor eliminare, 
România consideră că încetarea ime
diată a experiențelor atomice se în
scrie ca măsura cel mai lesne de 
întreprins, ca veriga ce poate de
clanșa- un proces pozitiv de trecere 
la măsuri efective de reducere a 
înarmărilor, conturind perspectiva 
făuririi acelei lumi fără arme si fără 
războaie spre care aspiră întreaga 
umanitate.

Nicolae PLOPEANU

Accente în disputa 
economică dintre S.U.A. 

și Japonia
TOKIO 5 (Agerpres). — Noul pre

ședinte al Federației Organizațiilor 
Economice din Japonia, Eishiro 
Saito, a cerut guvernului nipon să 
stabilească obiective anuale de re
ducere a surplusului în comerțul cu 
Statele Unite. în schimbul menține
rii valorii yenului la un nivel mai 
redus. Intr-o convorbire avută cu li
deri ai Partidului Liberal Democrat, 
de guvernămint, Saito și-a exprimat 
îngrijorarea că sporirea excedentu
lui balanței comerciale va conduce 
la creșterea presiunilor pentru ca 
yenul să devină tot mai puternic, 
ceea ce ar avea efecte dezastruoase 
asupra economiei nipone.

Guvernul nipon a respins cererile 
partenerilor lor comerciali din Euro
pa și Statele Unite de a fi stabilite 
obiective precise fie de reducere $ 
excedentului in balanța comercialăi 
fie de creștere a importurilor. De 
asemenea, oficialitățile nipone și-au 
exprimat nemulțumirea în legătură 
cu presiunile exercitate de Statele 
Unite de a se extinde la mașini- 
unelte limitele valutare din expor
turile de oțel și automobile, argu- 
mentind că asemenea limite merg 
împotriva principiilor unui comerț 
liber.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Luind cuvintul Ia o reuniune orga
nizată de cercurile de afaceri din 
S.U.A. pe tema relațiilor comerciale 
japono-americane, guvernatorul Ofi
ciului Federal de Rezerve, Manuel 
Johnson, a apreciat că recenta creș
tere cu 35 la sută a valorii yenului 
față de dolar va contribui la reduce
rea deficitului balanței comerciale 
a S.U.A. cu Japonia, care ®e ridică la 
aproximativ 50 miliarde-dolari, rela
tează agenția United Press Interna
tional. Dar, a spus el, diferențele 
structurale dintre economiile celor 
două țări constituie o problemă mult 
mai importantă, care face improba
bilă o echilibrare a schimburilor co
merciale bilaterale.

In legătură cu problemele mone
tare, Manuel Johnson a precizat că 
Oficiul urmărește o stabilizare a 
Cursurilor, fără a avea tn vedere ac
țiuni precise in ce privește raportu
rile intre yen și dolar.
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