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Prilejuind o puternică manifestare a unității în jurul partidului, 
al secretarului său general, un vibrant omagiu adus neobositei sale 
activități revoluționare, exprimînd hotărîrea de a continua 
faptele de eroism ale militanților comuniști prin noi victorii pe 

frontul construcției socialiste, ieri s-a încheiat

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU.
ÎMPREUNĂ cu tovarășa elena ceaușescu, 1N JUDEȚUL brașov

Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele 
Republicii Socialiste 
România, împreunâ cu 
tovarâșa Elena 
Ceaușescu, a continuat, 
in cursul dimineții de 
sîmbâtâ, vizita de lucru 
in județul Brașov.

Au participat tovarâșii 
Constantin Dâscâlescu 
și Silviu Curticeanu.

In cea de-a doua zi, programul 
vizitei a cuprins întilnirea cu 
două puternice colective munci
torești din municipiul reședință 
de județ — întreprinderea nr. 2 
Brașov și întreprinderea de stofe, 
unde au fost analizate proble
me legate dd stadiul îndepli
nirii planului pe anul în curs 
și pe întregul cincinal, modul 
cum se acționează, in spiritul 
hotărârilor celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, pentru 
organizarea și modernizarea 
proceselor tehnologice, reduce
rea consumurilor specifice de 
materii prime, materiale, com
bustibili și energie, pentru spo
rirea continuă a eficienței în
tregii activități economice.

Din primele ore ale dimine
ții, de-a lungul străzilor au ve
nit in întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu zeci de mii de 
locuitori ai municipiului pentru 
a adresa conducătorului parti
dului și statului sentimentele 
de aleasă stimă și prețuire, de 
profundă recunoștință pentru 
tot ceea ce a făcut și face în 
vederea progresului multilate
ral al țării, al creșterii continue 
a bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor.

Oameni ai muncii de diferi
te profesii purtau drapele tri
colore și roșii, portretul tovară
șului Nicolae Ceaușescu și al 
tovarășei Elena Ceaușescu, pan
carte cu urări la adresa parti
dului. a secretarului său gene
ral. Tineri și vîrstnici, pionieri 
și școlari au scandat cu însu
flețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!", „Stima 
noastră și mindria, Ceaușescu 
— România !“, „Ceaușescu, fiu 
Iubit, la Brașov bine-ați ve
nit !“, „Ceaușescu — Pace !“, 
„Ceaușescu — România, ocro
tesc copilăria !“. Prin urale și 
aplauze îndelungate, cei veniți 
in întîmpinare au dat expresie 
bucuriei brașovenilor de a sa
luta din nou in mijlocul lor pe 
secretarul general al partidului. 
Atmosfera sărbătorească ce a 
însoțit pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu de-a lungul 
întregului traseu străbătut prin 
oraș a fost întregită de evolu
ția unor formații artistice și de 
dansuri. Mari coruri reunite au 
interpretat cîntece patriotice.
(Continuare în pag. a Il-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Brașov

Dragi tovarăși,Doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului și județului Brașov, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal, un salut călduros,- revoluționar, împreună cu cele mai bune urări. (Aplauze și urale puternice; 
se scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!").Ne aflăm în Brașov într-o vizită de lucru. Am vizitat mai multe întreprinderi industriale și o întreprindere agricolă de stat..Am constatat cu multă satisfacție rezultatele bune obținute în diferite sectoare de activitate, o creștere importantă a producției industriale pe acest an. deși trebuie să spunem deschis că. pe ansamblu, județul nu a realizat în întregime planul. Dacă s-ar fi realizat planul. creșterea producției ar fi fost de peste 10 la sută, si nu de 8 la sută ; dar și 8 la sută este o creștere bună. Dar 10 la sută era și 

La întreprinderea nr. 2 - Brașov La întreprinderea de stofe din Brașov

mai bună — și este pe măsura posibilităților oamenilor muncii din Brașov. (Urale și aplauze puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu, fiu 
iubit, la Brașov bine-ați venit!“, 
„Ceaușescu și poporul !“).Brașovul se numără printre ju- ■dețele cu o industrie foarte dezvoltată. Am investit mult, am dezvoltat puternice capacități de producție în acest județ. Acum este necesar — în conformitate eu hotărârile Congresului al XIII-lea al partidului privind dezvoltarea intensivă a industriei, agriculturii și celorlalte sectoare de activitate — ca și industria brașoveană să treacă la dezvoltarea intensivă, la ridicarea nivelului tehnic și calității producției, la creșterea eficienței, a productivității muncii. în asa fel încît, cu mijloacele moderne de care dispune industria brașoveană. minunatul colectiv de sute de mii de oameni ai muncii care lucrează în această industrie să reușească să pună în valoare tot ceea ce avem și să sporească astfel contribuția Brașovului la dezvoltarea 

generală a tării. (Urale și aplauze 
puternice; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu, România 
— stima noastră și mindria!").Pentru rezultatele obținute în prima parte a acestui an. doresc să adresez tuturor oamenilor muncii din Brașov — din industrie, din agricultură și din celelalte sectoare — cele mai calde felicitări și urarea de a îndeplini în bune condiții planul pe acest an. punînd astfel o bază trainică pentru realizarea întregului cincinal. (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul „Ceaușescu — P.C.R. !“).în întreaga țară, pe primele 5 luni avem o creștere importantă a producției industriale — ceva mai mare decît a Brașovului — ceea ce înseamnă că am început bine acest an și cincinalul, că avem toate condițiile de a îndeplini planul pe 1986 cu rezultate bune și să trecem, din primul an, cu toate forțele, la înfăptuirea măsurilor de perfecționare a întregii activități, de mai bună organizare, în 

vederea creșterii mai puternice a producției în toate domeniile.Dispunem de tot ce este necesar în privința aceasta. Iată de ce, doresc ca, de la această mare adunare populară din Brașov, să adresez oamenilor muncii din întreaga țară cele mai calde felicitări pentru rezultatele obținute pe primele 5 luni și urarea de a face totul pentru realizarea în bune condiții a planului pe acest an, pentru a trece cu toate forțele la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții tehnico-științifice, a noii calități, pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul!“).Cincinalul al optulea — In care am intrat în acest an — are o importanță deosebită în înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. în acest cincinal trebuie să realizăm trecerea țării noastre 

de la stadiul de țară socialistă în curs de dezvoltare la cel de țară socialistă mediu dezvoltată, să ridicăm nivelul general de dezvoltare a patriei noastre, să punem bazele înfăptuirii, până în anul 2000, a Programului partidului, afirmării cu mai multă putere, în toate domeniile, a principiilor comuniste de muncă și de viață ! 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!“).înfăptuirea ' obiectivelor trasate de Congresul al XIII-lea și Programul partidului — trecerea la dezvoltarea intensivă, realizarea unei noi calități a muncii și vieții — presupune afirmarea cu mai multă putere a științei, învățămîn- tului, culturii, intensificarea activității de perfecționare a tuturor sectoarelor de activitate. Trebuie să avem permanent în vedere că numai pe baza celor mai înalte cuceriri ale științei $1 tehnicii, ale cunoașterii umane în general, numai ridicînd nivelul învățămîn- 

tului, de pnegătire tehnică și profesională, nivelul general de cultură al poporului vom înfăptui cu succes obiectivele Programului nostru, vom putea merge cu pași siguri spre comunism ! (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria !“).Este necesar să acționăm cu mai multă hotărâre în direcția dezvoltării bazei energetice si de materii prime, să milităm cu toată fermitatea pentru realizarea măsurilor de reducere a consumurilor energetice și materiale, de refolosire a materialelor prin recuperarea si introducerea lor în procesul de producție, să facem totul pentru a reduce Ia maximum consumurile în toate domeniile de activitate și pentru a crește nivelul tehnic și calitativ al produselor. Numai pe această cale industria românească — deci și industria din Brașov, care are un rol important în economia noastră națională —
(Continuare în pag. a IlI-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVAKĂȘILUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA EIENA CEAUȘESCU, ÎN JUDEȚUL RRAȘOV

(Urmare din pag. 1)
Dintr-o mașină deschisă, tovarășul 

NicoJae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu căldură 
manifestărilor da dragoste și înaltă 
cinstire adresate de mulțimea de 
oameni ai muncii.

ÎNTREPRINDEREA NR. 2 
- BRAȘOV, distinșilor oaspeți le-a 
fost rezervată aceeași primire plină 
de însuflețire, de dragoste și stimă. 
Mii de muncitori și cetățeni din 
cartierele învecinate au aplau
dat indelung, au ovaționat pentru 
partid și secretarul său general, 
pentru patria noastră socialistă.

La sosire tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați cu 
deosebit respect de tovarășii Ale
xandru Necula, ministrul industriei 
electrotehnice. Dumitru Calancea, 
primarul municipiului, de reprezen
tanți ai conducerii centralei indus
triale de specialitate și ai întreprin
derii.

O formație alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 

s onorul. Tineri și tinere au oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

Oaspeții au fost invitați să. viziteze 
secțiile de mecanică fină, mecanică 
grea, sculărie și de fabricație a 
carburatoarelor, această unitate fiind 
singura din țară care execută ase
menea produse pentru toate tipuri
le de autoturisme românești, precum 
și pentru alte categorii de .motoare 
cu benzină.

Au fost analizate probleme legate 
de continua modernizare a unității, 
de ridicarea permanentă a calității 
produselor, de realizarea unor carbu
ratoare competitive cu produsele 
similare fabricate de firme indus
triale cu tradiție în acest domeniu, 
cu consum redus de benzină și nivel 
scăzut de poluare, cu cheltuieli de 

.producție minime.
în cadrul unor expoziții, tovarășu

întîlnirea cu un grup de membri ai partidului cu stagiu din ilegalitate
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu s-au în- 
tilnit, la sediul comitetului jude
țean de partid, cu un grup de mem
bri ai partidului cu stagiu din ile
galitate.

într-o atmosferă emoționantă, cei 
prezenți au ținut să exprime tova
rășului Nicolae Ceaușescu profunda 
satisfacție pentru această întîlnire, 
care le dă prilejul să-i transmită 
omagiul fierbinte al membrilor de 
partid cu stagiu din ilegalitate, să-i 
mulțumească din adînc.ul inimii 
pentru grija permanehtă pe >eare o 
poartă dezvoltării județului Brașov, 
a întregii țări, fericirii și prosperi
tății tuturor cetățenilor patriei.

în cuvinte alese, participant!! la 
întîlnire au pus în evidență senti
mentele de profundă dragoste, de 
cea mai înaltă prețuire pe care co
muniștii, toți oamenii muncii din 
Brașov, asemenea întregului, partid, 
întregului popor, le poartă tovară
șului Nicolae Ceaușescu. în expresii 
încărcate de emoția amintirilor, cei 
care au luat cuvîntul s-au referit, 
cu mîndrie patriotică, la activitatea 
desfășurată de partid în anii grei ai 
ilegalității pentru împlinirea celor 
mai nobile aspirații de dreptate so
cială, libertate și independență ale 
poporului, la puternica personalitate, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a- 
firmată încă din anii tinereții, în 
lupta pentru înfăptuirea acestor 
idealuri.

A fost evocat. în acest cadru, ne
uitatul proces al luptătorilor comu
niști de la Brașqy — moment cru
cial al luptei partidului pentru 
unirea eforturilor tuturor forțelor 
progresiste și democratice din țara 
noastră pentru respectarea drepturi
lor fundamentale ale oamenilor 
muncii, pentru apărarea indepen
denței și libertății patriei, împotri
va pericolului fascist. Cei prezenți, 
între care s-au aflat și participanți 
la acest moment memorabil al luptei, 
partidului nostru, au ținut să elo
gieze în cuvinte emoționante acti
vitatea plină de patos revoluționar, 
spirit de sacrificiu, de totală dăruire 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Atitudinea sa eroică la proces, cind 
a reușit să schimbe caracterul aces
tuia, transformindu-1 într-o strălu
cită acțiune antifascistă, devenind 
din acuzat acuzator al orînduirii so

lui Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu le-au fost prezen
tate o serie de tipuri de carburatoare 
în fabricație, în curs de asimilare 
sau in fază de cercetare și proiec
tare, precum și o gamă largă de 
filtre de ulei și motorină pentru 
diverse motoare. Gazdele au pus in 
evidentă preocupările specialiștilor 
unității în direcția modernizării con
tinue a acestor produse. creșterii 
productivității muncii, reducerii con
sumurilor specifice de materii prime 
și materiale. Au fost relevate, de 
asemenea. avantajele extinderii 
acțiunii de tipizare a acestor pro
duse, concretizată în însemnate eco
nomii de mptal și manoperă. ■

Pe parcursul vizitării secțiilor ds 
producție a fost urmărit fluxul teh
nologic de fabricație. Conducerea în
treprinderii a informat despre stu
diul amănunțit întocmit pentru re
organizarea și modernizarea întregii 
unități, care cuprinde soluții de per
fecționare a procesului de fabricație, 
astfel incit să se asigure creșterea 
permanentă a nivelului tehnic și ca
litativ al produselor și sporirea efi
cienței economice la fiecare loc de 
muncă. Au fost prezentate, de ase
menea, o serie de tehnologii mo
deme de fabricație aplicate în 
ultima vreme, unele dintre acestea 
în premieră pe țară. A ieșit in evi
dență preocuparea colectivului pen
tru crearea a noi linii automate și 
semiautomate de fabricație cupriri- 
zînd mașini și agregate complexe, 
de înaltă tehnicitate, concepute și 
realizate prin autodotare.

în cadrul analizei privind îndepli
nirea ritmică a sarcinilor de produc
ție s-a evidențiat că, - în primele 
cinci luni ale anului, colectivul în
treprinderii a realizat și depășit pla
nul la toți indicatorii, creînd toate 
premisele îndeplinirii înainte de 
termen a planului de producție pe 
anul 1986. Secretarul general, al 
partidului a fost informat că între
prinderea a înregistrat. în primele 
cinci luni, o depășire importantă a 
producției pentru export, avînd 
asigurate comenzile la export pentru 
întregul an. Succesele obținute, au 

ciale capitaliste, un apărător neîn
fricat al intereselor naționale supre
me ale țării. Ei au arătat că singurul 
partid cu adevărat patriotic a fost 
partidul comunist, care a știut să 
lupte pentru idealurile poporului, 
pentru infâptuirea aspirațiilor sale 
de libertate și fericire.

Participant!! la intîlnire au dat o 
înaltă apreciere rolului pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
l-au avut in cadrul partidului in anii 
de luptă împotriva fascismului, pen
tru apărarea independenței și inte
grității teritoriale a patriei și apoi 
in anii eroici ai edificării noii so

permis unității să se situeze. pe locul 
II pe ramură .în întrecerea socialistă 
desfășurată în primele patru luni 
ale anului in curs.

în incheierea vizitei, adresindu-se 
constructorilor de mașini de la în
treprinderea nr. 2 — Brașov, secre
tarul general al partidului i-a feli
citat călduros pentru succesele ob
ținute in îndeplinirea sarcinilor de 
producție, pentru acțiunile întreprin
se . in direcția modernizării unitălii, 
și le-a adresat urări de noi succese 
în activitatea de ridicare continuă a 
nivelului tehnic și calitativ al pro-' 
duselor, multă sănătate și fericire.

Vizita a continuat la ÎNTRE
PRINDEREA DE STOFE.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost în- 
timpinați, și Aici, cu intensă bucurie, 
cu deosebită Însuflețire, cu emoțio
nante manifestări de stimă și pre
țuire. S-a ovaționat indelung, s-a 
aclamat. cu înflăcărare pentru partid 
și secretarul său general. Nu
meroase muncitoare s-âu apropiat de 
tovarășul Nicolae .Ceaușescu, de to
varășa Elena Ceaușescu, oferindu-le 
cu căldură buchete de flori.

Pe platoul din incinta iittreprin- 
derii se afla aliniată o formație 
alcătuită, din membre ale gărzilor 
patriotică și ale detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru apăra
rea patriei, care a prezentat onorul.

întîlnirea secretarului general al 
partidului cu colectivul .întreprin
derii s-a constituit, din primele mo
mente, intr-o rodnică analiză a po
sibilităților de care dispune această 
unitate de a-și îndeplini în cele mai 
buhe condițiil sarcinile ce-i revin în 
anul 1986 și pe întregul cincinal.

Au participat tovarășa Alexandri
na Găinușe, ministrul industriei 
ușoare, alte cadre de conducere și 
specialiști.

S-a subliniat că, pe primul se
mestru al anului, colectivul între
prinderii și-a îndeplinit principalii 
indicatori de plan. în continuare, 
au fost prezentate acțiunile între
prinse in direcția perfecționării pro
ducției. S-a subliniat,, totodată, că 

cietăți, pentru triumful socialismu
lui și comunismului pe pămîntul 
României.

Cei prezenți au adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu urări de multă să
nătate și putere de muncă, de tot 
mai mari succese în activitatea con
sacrată progresului și prosperității 
patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ex- 
primind bucuria de a se intilni cu 
vechi' militând ai partidului, a ținut 
să sublinieze rolul comuniștilor, spi
ritul lor de sacrificiu în lupta pen
tru răsturnarea vechii orinduiri, 
pentru transformarea revoluționară 

s-a reușit să se utilizeze într-o mai 
mare măsură și cu rezultate deose
bite lina românească la țesături. Au 
fost reliefate, de asemenea, efortu
rile susținute pe care muncitorii si 
specialiștii le depun pentru extinde
rea gamei sortimentale, pentru exe
cutarea unor finisaje superioare, 
pentru sporirea permanentă a cali
tății produselor, astfel incit acestea 
să răspundă pe deplin cerințelor și 
exigentelor beneficiarilor interni și 
externi.

în continuarea vizitei de lucru, 
desfășurată in cîteva secții de bază 
ale unității, specialiștii au înfățișat 
preocupările și succesele. înregistrate 
în ceea ce privește valorificarea su
perioară a materiilor prime, folosi
rea intr-o măsură mai mare a ma
terialelor recuperabile și refolosibi- 
le, reducerea consumului de manope
ră, de combustibil și energie, spo
rirea, mai accentuată a productivită
ții muncii, ridicarea neîntreruptă a 
calificării personalului muncitor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut' conducerii întreprinderii. între
gului colectiv să acționeze cu toată 
hotărirea pentru creșterea mai puter
nică in următorii ani a producției, 
atit marfă cit și valorică, prin folo
sirea mai bună a bazei tehnico-ma- 
teriale. a capacităților și posibilităr 
ților existente.
Pretutindeni. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întimpinați 
cu multă căldură și însuflețire de co
lectivul Întreprinderii, care i-a ova
ționat și aclamat indelung.

în încheiere s-a vizitat o expoziție 
care oferă o .imagine elocventă a 
realizărilor obținute de cunoscuta 
unitate brașoveană, a. talentului ,și 
hărniciei, oamenilor de aici. ■

La plecare, secretarul general al 
partidului a adresat muncitorilor și 
specialiștilor prezenți mobilizatorul 
îndemn de a spori producția și de 
a ridica nivelul eficienței economi
ce, de â-și aduce o contribuție, cres- 
cindă la dezvoltarea generală a ță
rii, subliniind că experiența și tradi
ția acestui destoinic colectiv repre
zintă garanția infăpțuirii'cu succes a 
obiectivelor stabilite.

a societății, pentru independenta și 
suveranitatea patriei. Doresc, a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să vă 
mulțumesc pentru activitatea desfă
șurată in partid, de fiecare dintre 
dumneavoastră, înainte și după 23 
August 1944, și să vă adresez îndem
nul de a vă aduce in continuare 
contribuția la activitatea organiza
ției județene de partid, Ia înfăp
tuirea hotărârilor Congresului al 
XlII-lea al partidului, la dezvol
tarea societății noastre socialiste. 
Secretarul general al partidului a 
urat tuturor multă sănătate șl feri
cire.

Marea adunare
Vizita de lucru efectuată de to

varășul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
județul Brașov s-a încheiat printr-o 
amplă și semnificativă adunare 
populară, desfășurată în marea piață 
din centrul municipiului.

Zeci de mii de oameni ai muncii 
din Brașov și din localitățile înveci
nate — muncitori, țărani cooperatori, 
intelectuali. elevi și studenți, bărbați 
și femei, tineri și vîrstnici — au 
fost prezenți la această nouă Întîl
nire cu conducătorul iubit și stimat 
al partidului și statului. Ei purtau 
drăpele tricolore și roșii, portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și al 
tovarășei Elena Ceaușescu, pancarte 
pu urări Ia adresa partidului și . a 
secretarului său general.

Pe clădirile ce înconjoară marea 
piață erau înscrise urările : „Trăias
că unitatea de nezdruncinat în jurul 
Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“, „Ceaușescu — 
România — Comunism !“, „Trăiască 
scumpa noastră patrie. Republica 
Socialistă România !“.

Sosirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu la locul de desfă
șurare a adunării populare a fost 
salutată cu deosebit entuziasm, prin 
puternice urale și ovații, în timp ce 
coruri reunite interpretau cunoscute 
cîiit.ece revoluționare.

Dînd expresie deplinei satisfacții 
față de noua intîlnire cu conducă
torul partidului și statului,' cei pre- 
zenți au scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Cequșescu 
și poporul !“, „Stima noastră și mîn- 
driă, Ceaușescu — România!", 
„Ceaușescu — eroism, România — 
comunism !“.

Ei au dat glas și cu acest prilej 
sentimentelor de aleasă dragoste și 
recunoștință ale tuturor locuitorilor 
județului, ale întregului nostru 
popor, față de strălucitul conducător 
al partidului și al țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel care, în urmă 
cu 50 de ani, aici la Brașov, in 
cursul istoricului proces al militanți- 
lor comuniști și antifasciști, a înscris, 
prin înaltul curaj și pilduitoarea sa 
conduită revoluționară, prin neln- 
fricarea de care a dat dovadă, o 
glorioasă pagină In cronica de aur 
a luptelor eroice duse de partidul 
nostru comunist.

Partlcipanții au adus un vibrant 
omagiu partidului nostru comunist, 
de la făurirea căruia țara întrea
gă a aniversat, în această pri
măvară, șase decenii și jumă
tate de glorioasă existență, în
cercatului său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cărui viată și 
activitate revoluționară se iden
tifică. de mai bine de o jumătate 
de secol, cu lupta eroică a parti
dului pentru . făurirea destinului 
nou, socialist, al poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu multă căldură manifestărilor de 
dragoste, stimă și respect ale brașo
venilor.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în tribuna marii 
adunări populare au fost prezenți 
tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Silviu Curticeanu, miniștri, membri 
ai biroului comitetului județean de 
partid, membri de partid cu stagiu 
din ilegalitate, cadre de conducere, 
alți oameni ai muncii din între
prinderi și instituții brașovene.

Marea adunare populară a fost 
deschisă de tovarășul Ion Radu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R., care a spus :

Mult Iubite șl stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului 
Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste 
România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși,
Cu puternică și nețărmurită bucu

rie, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Brașov vă adresează cele 
mai alese mulțumiri pentru marea 
onoare ce ne-o faceți prin această 
nouă vizită de lucru. Totodată, 
permiteți-ne să dăm glas sentimen
telor de adîncă cinstire și recunoș
tință pe care vi le purtăm, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, cei măi 
dragi și iubiți oaspeți pe aceste

populară din municipiul Brasov
străvechi și înfloritoare plaiuri 
românești.

Aceste momente de înălțătoare 
sărbătoare constituie un minunat 
prilej de a ne exprima profundul 
respect, marea prețuire. și ad
mirația ce vi le purtăm, mult 
stimate tovarășe secretar general 
Nicoiae Ceaușescu, pentru mărea
ța, operă de vastă și nepieritoare 
construcție socialistă de azi, , co
munistă de mi ine, pe care o con
duceți în mod magistral, pentru 
fnîndria de a vă avea în fruiitea 
partidului și poporului, pe dumnea
voastră, genial conducător, strălucit 
ctitor de țară nouă, neobosit 
militant revoluționar, personalitate 
proeminentă a lumii politice contem
porane, fiu devotat al partidului și 
al scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

Cu aceeași stimă și deosebit res
pect, exprimăm aleasa noastră pre
țuire față de tovarășa Elena 
Ceaușescu. eminent om politic, sa
vant de largă recunoaștere interna
țională, pentru contribuția de excep
țională însemnătate la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului, pen
tru aportul deosebit Ia dezvoltarea 
științei, invățămîntului și culturii, a 
societății românești.

Pentru noi toți, noua dumneavoas
tră vizită de lucru in județul Bra
șov dobindește semnificații deose
bite, de puternică mîndrie comunis
tă, patriotică. Ea are loc .în anul in 
care țara întreagă aniversează 65 de 
ani de la făurirea gloriosului nostru 
partid. împlinirea a 50 de ani de 
cind aici.: la Brașov, in cadrul pro
cesului militanților. comuniști și an
tifasciști, dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați înscris, prin exemplara atitudine 
politică, prin curaj' și fermitate, prin 
memorabila conduită revoluționară, 
o pagină de glorie in istoria eroi
cului nostru partid.

Oamenii muncii din județul . nos
tru sînt profund conștienți de fap
tul că toate marile înfăptuiri care 
au schimbat radical înfățișarea aces
tor locuri și au creat condiții pentru 
o viață nouă și demnă sînt rodul 
îndelungatei și vastei dumneavoas
tră activități revoluționare, al ines
timabilei contribuții pe care ați 
adus-o, în fruntea partidului și a 
țării, la măreața operă înfăptuită în 
anii ce au urmat Congresului al IX- 
lea, în Epoca de aur a României — 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general că, acționind 
în spiritul orientărilor și sarcinilor 
trasate de dumneavoastră, oamenii 
muncii din industria județului. în 
frunte cu comuniștii, au obținut pe 
primele 5 luni ale anului, (ață de 
aceeași perioadă a anului trecut, un 
spor al producției-marfă de 8.2 la 
sută, o creștere a productivității de 
4 800 lei pe fiecare om al muncii, iar 
a exportului de peste 300 milioane 
lei. Experiența multor colective 
muncitorești din județul nostru de
monstrează că. dacă se organizează 
temeinic activitatea, dacă se valori
fică cu exigență comunistă mijloace
le materiale și financiare și se apli
că cu fermitate principiile autoges- 
tiunii și autoconducerii muncitorești, 
sarcinile de plan pot fi îndeplinite 
și depășite.

Vă raportăm, tovarășe secretar 
general, că și lucrătorii ogoarelor au 
acționat pentru valorificarea mai 
bună a posibilităților de care dispu
nem, ceea ce a permis ca. în anul 

precedent, la unele culturi, îndeosebi 
la cartofi — care constituie cultura 
de bază a județului — să se obțină 
peste 30 mii kg la hectar, iar in zoo
tehnie șă se realizeze creșteri ale 
producției la toate categoriile de a- 
nimale.

Trebuie să spunem insă. în mod 
autocritic, cu răspundere comunistă, 
că în activitatea noastră mai sint 
multe neajunsuri, că nu ne situăm 
incă la nivelul condițiilor de care 
dispunem. Așa cum a rezultat din 
aprecierile dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, in 
cadrul intîlnirii cu membrii birou
lui comitetului județean de partid, 
nu am întreprins toate măsurile pen
tru mai buna organizare a produc
ției și a muncii, pentru utilizarea cu 
maximă eficiență a bazei tehnico- 
materiale de care dispunem, pentru 
ridicarea nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, pentru reducerea 
consumurilor de materii prime, ma
teriale și combustibili, pentru folo

sirea integrală a potențialului pro
ductiv al pămintului, respectarea 
strictă în agricultură a tehnologiilor 
de producție și în special a asigu
rării densității plantelor, pentru in- 
tărirea ordinii și disciplinei în toate 
sectoarele de activitate.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, in 
lumina orientărilor date de dumnea
voastră la adunarea solemnă con
sacrată aniversării partidului și la 
al III-lea Congres al țărănimii, a 
sarcinilor trasate în cursul actualei 
vizite de lucru, precum și Ia întil- 
nirea cu biroul comitetului jude
țean de partid, vom lua măsuri hotă- 
rite pentru eliminarea deficiențelor 
și neajunsurilor, pentru realizarea 
integrală a producției fizice plani
ficate, pentru perfecționarea organi
zării și modernizarea producției, 
pentru mfăptuirea tuturor obiective
lor ce revin întreprinderilor indus
triale din județul nostru, asigurînd 
îndeplinirea exemplară a planului 
pe acest an și pe întregul cincinal.

In spirit revoluționar, cu toată 
hotărirea, vom acționa pentru creș
terea mai accentuată a productivi
tății pămintului, dezvoltarea și mo
dernizarea zootehniei, , asigurarea de 
producții sigure și stabile, pentru 
aplicarea neabătută a programelor 
speciale, elaborate pe baza orientă
rilor și indicațiilor dumneavoastră.

Exprimind cele mai vii mulțumiri 
pentru sprijinul și îndrumarea de 
maltă competentă, pentru ajutorul 
prețios de care au beneficiat unită
țile economice și de cercetare din 
județul nostru din partea dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, ne angajăm că 
vom acționa cu mai multă consec
vență pentru aplicarea in toate 
sectoarele de activitate a cuceririlor 
tehnico-științifice, fiind deplin con
vinși că aceasta este calea sigură de 
realizare a progresului economiei in 
actuala etapă.

Vom face totul pentru Înfăptuirea 
celorlalte obiective și sarcini pe care 
ni le-ați trasat, mult stimate to
varășe secretar general al partidului, 
cu privire la organizarea și sistema
tizarea localităților urbane și rurale. 
Ia ridicarea nivelului calitativ și al 
eficientei muncii politico-organizato- 
rice, ideologice și cultural-educative, 
pentru a asigura condiții superioare 
de muncă și viață, de cultură și ci
vilizație tuturor locuitorilor jude
țului.

Vă rog să-mi îngăduiți, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să dau glas adeziunii plenare față 
de politica externă a partidului și 
statului nostru, de mare deschidere 
și audientă universală, față de stră
lucitele dumneavoastră inițiative și 
acțiuni ce le întreprindeți in viața 
internațională, în consens deplin cu 
interesele și aspirațiile legitime ale 
poporului român, cu' idealurile de 
independență, libertate și pace ale 
tuturor popoarelor lumii, în conști
ința cărora v-ați impus ca un mare 
și strălucit erou al păcii.

In aceste momente de sărbătoare 
pentru toți. locuitorii județului Bra
șov, ne angajăm in mod solemn in 
fața dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
a dumneavoastră, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, că toți 
oamenii muncii care trăiesc și mun
cesc în această străveche vatră ro
mânească de lingă inima Carpaților 
nu vor precupeți nici un efort pen
tru înfăptuirea exemplară a istori
celor hotăriri ale Congresului al 
XlII-lea- al partidului, că, prin re
zultate rodnice și de calitate, vom 
aduce mărturia stimei,' omagiului și 
devotamentului nețărmurit pe care, 
alături de întregul nostru popor, vi 
Ie purtăm pentru munca și activita
tea neobosite, eroice, ce le dedicați 
înfloririi scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Valeriu Diaconescu, director gene
ral al întreprinderii de autocamioa
ne Brașov, care a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Asemenea tuturor locuitorilor ju
dețului, și puternicul detașament 
muncitoresc al constructorilor de 
autocamioane din Brașov trăiește in
(Continuare în pag. a IlI-a)

Realizări de prestigiu in întrecerea socialistă

BRĂILA : Creșteri 
ale productivității muncii

Printr-o mal bună organizare a 
muncii și producției, colectivul 
de la Combinatul de prelucrare a 
lemnului Brăila a realizat. în pe
rioada care a trecut din acest an, 
o importantă cantitate de produc
ție marfă industrială suplimentară 
în condițiile creșterii productivității 
muncii cu peste 2 700 lei pe persoa
nă. In produse fizice, aceasta în
seamnă confecționarea peste plan a 
285 mii m.p. plăci aglomerate din 
lemn și a peste 125 mii m.p. plăci 
înnobilate. Concomitent, au fost 
livrate partenerilor mobilă in va
loare de peste 5 milioane lei mai 
mult față de aceeași perioadă a 
anului trecut. (Candiano Pri
ceputul.

BACĂU ; Energie electrică 
peste plan

Energeticienii din cadrul celor 
trei centrale electrice de pe Valea 
Trotușului — Borzeștj, Onești și 
Comănești — înscriu zilnic pe gra
ficul întrecerii noi și semnifica
tive fapte de muncă. Printr-o ex
ploatare rațională, in deplină si
guranță și la întreaga capacitate 
a utilajelor și agregatelor ener
getice, scurtarea termenelor de re
parați! curente și capitale ale 
acestora, ca și prin întărirea or

dinii și disciplinei în muncă, ei 
au reușit să pulseze în sistemul 
energetic național, de la începutul 
anului, peste prevederile planului, 
importante cantități de energie elec
trică. Din acestea, mai mult de 4 
milioane kWh energie electrică a 
fost produsă pe bază de cărbune. 
De menționat că această producție 
suplimentară a fost obținută in 
condiții de eficiență sporită, eco- 
nomisindu-se față de plan la con
sumul propriu circa 850 tone de 
combustibil convențional și a- 
proape 2 200 MWh energie elec
trică. (Gheorghe Baltă).

CLUJ : 
Producție suplimentară 
cu consumuri reduse

însuflețiți de mobilizatoarele în
demnuri ale secretarului general al 
partidului pentru realizarea exem
plară a planului, a programelor de 
dezvoltare a economiei naționale, 
colectivele de oameni ai muncii 
din județul Cluj au obținut, in pe
rioada de pină acum din acest an o 
producție-marfă suplimentară in 
valoare de 430 milioane lei. Unită
ților beneficiare din țară și parte
nerilor externi le-au fost livrate 
în această perioadă cantități supli
mentare de oțel-beton, lamirfate fi
nite pline din oțel, bare, blocuri și 

semifabricate forjate din oțel 
inoxidabil, mijloace de automatiza
re electronice, utilaje tehnologice 
pentru metalurgie, chimie, prelu
crarea țițeiului, celulozei și hirtiei, 
mașini și instalații pentru industria 
alimentară, agricultură și silvicul
tură, ciment și alte materiale de 
construcții, confecții textile, artico
le din sticlărie și ceramică fină. 
La aceste succese se adaugă și cele 
aproape 6 200 tone combustibil con
vențional, 16 000 MWh: energie elec
trică și 1 650 tone metal economisite 
ca urmare a unei mai bune gos
podăriri a resurselor materiale și 
energetice, introducerii și extinde
rii in producție a unor noi metode 
Si tehnologii. (Marin Oprea).

VRANCEA : Lucrări 
de îmbunătățiri funciare
In cadrul programului de îmbu

nătățiri funciare, în prezent, în ,ju
dețul Vrancea sint organizate șan
tiere pentru executarea unor lu
crări de protejare a pămintului 
împotriva fenomenelor de eroziu
ne și alunecărilor de teren, pen
tru amenajarea versanților. Astfel, 
pe riul Rimna se fac lucrări de 
amenajare a cursurilor de apă pe 
o lungime de 6 kilometri. Se ur
mărește evitarea alunecării de 
teren și protecția â 200 hectare cu 
pășuni și finețe. In zona Tănă- 
sOaia-Boghești sint în curs de 

execuție lucrările de redare în cir
cuitul agricol a 70 hectare prin 
nivelarea și drenarea terenului. 
Alte șantiere urmează să fie orga
nizate. tot de Oficiul județean de 
gospodărire a apelor, in zone si
tuate pe albia Șiretului. Milcovu- 
lui și Berheciului. (Dan Drăgu- 
lescu).

BIHOR : Produse 
peste plan 

utile economiei naționale
Acționind in spiritul sarcinilor 

date de secretarul general al parti
dului privind îndeplinirea exem
plară a planului în acest prim an 
al actualului cincinal, colectivele 
din industria bihoreană acordă o 
atenție deosebită organizării su
perioare a producției, promovării 
unor măsuri ferme care să asigu
re folosirea mai bună a timpului 
de lucru și a zestrei tehnice de 
care dispun. In perioada care a 
trecut din acest an. ele au livrat 
suplimentar economiei naționale 
115 000 tone lignit, 65 milioane me
tri cubi gaze libere. 10 300 tone ar
gilă refractară, 47,6 milioane kWh 
energie electrică, mașini-unelte 
pentru prelucrarea metalelor prin 
așchiere in valoare de 11,2 milioane 
lei. 3 300 tone țiței supus prelu
crării, 3 000 tone alumină. 430 tone 
lacuri și vopsele, 10 600 tone var, 
3 800 metri cubi prefabricate din 
beton, 1 400 tone cărămizi refrac
tare, confecții textile insumind 58 
milioane lei, mobilier și alte pro
duse. Cele mai bune rezultate le-au 
obținut minerii de la Voivozi, ener
geticienii și aluminiștii orădeni, 
oamenii muncii de la „înfrățirea". 

„Metalica", Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului. întreprinde
rile de confecții din Oradea ;i 
Marghita. Rafinăria ..Crișana" din 
Suplacu de Barcău, întreprinderea 
de sticlărie Pădurea Neagră. (Ioan 
Laza).

SUCEAVA : Cantități 
suplimentare de minereuri

Lucrătorii din unitățile combina
tului minier „Suceava" din Gura 
Humorului acordă o atenție deose
bită bunei organizări a muncii și 
folosirii cu eficiență a utilajelor 
miniere, extinderii mai rapide a 
tehnologiilor de extracție de mare 
productivitate. Eforturile depuse 
s-au materializat in depășirea pla
nului la producția fizîcă in perioa
da. care a trecut din acest an eu 
654 tone fier. 12 425 tone pirită, 
13 000 tone dolomită, 14 tone plumb, 
15 tone zinc in concentrate și alte 
substanțe minerale utile. Aceste 
sporuri au fost obținute in condi
țiile reducerii consumurilor speci
fice cu 431 000 kWh energie elec
trică, 443. tone combustibil conven
țional și 134 tone metal. (Sava 
Bejinariu).

COPȘA MICĂ : Realizări 
ale metalurgiștilor

De la începutul anului și pină 
în prezent, colectivul de oameni ai 
muncii de. Ia întreprinderea meta
lurgică de metale. neferoase Copșă 
Mică a realizat suplimentar o pro- 
ducție-marfă in valoare de peste 
103 milioane lei. Prin eforturile de

puse și printr-o organizare exem
plară a muncii, metalurgiștii de 
aici au livrat economiei naționale 
însemnate cantități suplimentare 
de materii prime, intre care men
ționăm 1100 tone plumb și 85: tone 
pulberi de zinc. (Ion Onuc Nemeș).

BISTRIȚA-NĂSĂUD : 
Cantități sporite 

de materiale recuperabile 
și refolosibile

Pe lingă preocupările pe linia 
reducerii cheltuielilor de producție, 
conceperea și aplicarea de noi so
luții tehnologice și organizatorice, 
înlăturarea și prevenirea pierderi
lor. încadrarea in Consumurile nor
mate, colectivele de oameni ai 
muncii din economia județului Bis- 
trița-Năsăud acordă o deosebită 
atenție gospodăririi cu maximă 
chibzuință a materiilor prime și 
materialelor, concomitent cu rein
troducerea in circuitul productiv a 
unor cantități tot mai mari de ma
teriale recuperabile și refolosibile. 
De la începutul anului și pină in 
prezent au fost recircuitate mate
riale și bunuri reutilizabile a căror 
valoare întrece 29.7 milioane lei. 
(Gheorghe Crișan).

ALEXANDRIA : Economii 
de resurse materiale 

și energetice
Prin materializarea unor progra

me care vizează reproiectarea pro
duselor, recondiționarea pieselor de 

schimb și reintroducerea în circui
tul productiv a materialelor refo- 
losibilfe, oamenii muncii din unită
țile industriale din municipiul 
Alexandria au economisit, in pe
rioada care a trecut din acest an. 
aproape 200 tone de metal. De ase
menea, prin generalizarea unor va
loroase inițiative muncitorești și a- 
plicarea unor noi soluții tehnice, 
consumurile planificate au fost re
duse, cu 3 350 MWh energie electri
că si 2 082 tone combustibil con
vențional. Cu cele mai bune rezul
tate se înscriu oamenii muncii de 
Ia întreprinderea de rulmenți. în
treprinderea de panouri și tablouri 
electrice și întreprinderea de apa- 
rataje și accesorii. (Stan Ștefan).

GALAȚI : Trafic portuar 
intens

Colectivele de muncă din cadrul 
întreprinderii de transport fluvial 
„NAVROM" Galați depun eforturi 
susținute pentru a-și îndeplini in 
cele mai bune condiții planul, ac- 
ționind in acest sens prin mai buna 
organizare a activității portuare, 
prin aplicarea unor măsuri eficien
te de creștere a productivității 
muncii. Ca urmare, in perioada 
care a trecut de la începutul a- 
nului si pină acum, au fost 
manipulate, un milion tone mărfuri 
peste prevederile de plăn. De ase
menea. s-a înregistrat o depășire 
de 15,8 la sută a prevederilor Ia 
indicatorul trafic portuar, de 13,9 
la sută la .indicatorul mărfuri 
transportate și de 9,6 la sută la 
călători. (Ștefan Dimitriu).

r
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) va putea să fie competitivă si să se afirme cu mai multă putere pe piața mondială. Numai astfel vom putea crește exportul, livrînd produse de calitate tot mai bună, de un nivel tehnic tot mai ridicat. Este posibil să realizăm aceasta — și întreaga industrie brașoveană trebuie să-și unească toate forțele, de la muncitori la ingineri, la oamenii de știintă, să acționeze în strinsă unitate pentru a obține, încă din acest ah. o îmbunătățire radicală a întregii activități, a nivelului calitativ și tehnic al pro
duselor. (Urale șl aplauze prelun
gite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul!“).Dispunem și în Brașov — ca și în întreaga tară, de altfel — de o dotare modernă, de capacități moderne de producție; dar. mai presus de toate, avem minunate colective de oameni ai muncii, care reprezintă forța hotărîtoare și garanția înfăptuirii obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului. (Aplauze și urale; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !“).Deși Brașovul e un județ puternic industrializat, are condiții bune și pentru agricultură. S-au obtinut și în agricultură rezultate bune, dar nu pe măsura posibilităților. Am discutat în timpul vizitei aceste probleme. Este necesar ca. și în agricultură, să obținem o îmbunătățire radicală a întregii activități. încă de anul viitor producțiile agricole din județul Brașov să fie la nivelul posibilităților si cerințelor economiei naționale. Dispunem de tot ce este necesar în această privință. Deci și în industrie, și în agricultură trebuie să obținem. în Brașov, o creștere puternică a producției, a productivității și. pe această cale, a contribuției generale a județului la dezvoltarea României, la ridicarea nivelului de trai al poporului. (Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“).Este necesar să se acționeze cu toată hotărîrea. în toate sectoarele, pentru reducerea cheltuielilor materiale și de producție, pentru creșterea mai puternică a eficientei economice, a producției nete, a beneficiilor — calea sigură pentru sporirea venitului national si. deci, a mijloacelor necesare atît pentru dezvoltarea în continuare a patriei noastre, cît si pentru ridicarea bunăstării materiale șl spirituale A întregii națiuni — telul suprem al politicii partidului, esența societății, socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România. (Aplauze și urale în
delungate. Se scandează cu pu
tere : „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria I").în toate sectoarele de activitate 
se impun măsuri hotărîte pentru realizarea la timp și la nivelul calitativ cel mai înalt a producției de export, pentru realizarea ex

portului. Trebuie să avem permanent în vedere că dezvoltarea patriei noastre este nemijlocit legată de dezvoltarea colaborării internaționale cu țările socialiste din C.A.E.R., cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate. Participarea la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale. — exportul și importul — constituie o latură importantă a activității noastre economice. Fără realizarea exportului în conformitate cu prevederile planului nu putem asigura condițiile necesare dezvoltării bazei materiale a economiei naționale. .'Iată de ce, toată colectivele de oameni ai muncii, organizațiile de partid, comuniștii, consiliile de conducere, adunările generale — toți trebuie să înțelegem că exportul constituie o latură de importantă deosebită a activității noastre care să se bucure de atenția zilnică, ceas de ceas. în așa fel în- cît realizarea producției de export, la un înalt nivel tehnic și calitativ, să constituie problema fundamentală a fiecărei unități. Numai prin realizarea exportului vom putea spune că fiecare organizație de partid, fiecare colectiv de oameni ai muncii își îndeplinește îndatoririle fată de popor, fată de cauza socialismului ! (Urale și aplauze 
îndelungate ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
Și poporul!“).

Dragi tovarăși,Am tinut să fac această vizită la Brașov, avînd în vedere că, in urmă cu 50 de ani. tot în această lună, un grup de comuniști, printre care mă aflam și eu, am fost judecați aici, la tribunalul militar. Au trecut de atunci 50 de ani- Sigur, felul în care comuniștii au luptat în ilegalitate pentru apărarea intereselor națiunii noastre. ale oamenilor muncii, ale întregii națiuni, poziția fermă față de dușmanul de clasă, hotărîrea cu care au acționat în unirea întregului popor pentru transformarea revoluționară a societății au demonstrat forța și capacitatea partidului nostru de a răsturna vechea orînduire bazată pe exploatare și asuprire, de a înfăptui cea mai dreaptă societate din lume— societatea socialistă — și de a-și propune să meargă ferm înainte spre' comunism 1 (Urale șl 
aplauze puternice, Îndelunga
te ; se scandează Îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
— România, stima noastră și 
mindria !“).Am vorbit, nu de 'mult,-la a 65-a aniversare a partidului, despre drumul glorios de luptă al comuniștilor. Voi menționa numai faptul că viața, realitatea au demonstrat că numai în măsura în care un partid revoluționar își propune să apere consecvent interesele maselor populare, ale întregii națiuni, în care se identifică cu interesele de libertate și independență ale întregului poțjor, își poate îndeplini, misiunea sa isto

rică, șe bucură de sprijinul poporului, poate fi sigur de victorie în lupta pentru eliberarea socială și națională, poate fi sigur de victoria socialismului și comunismului ! (Aplauze și urale puterni
ce, îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.!“, „Ceaușescu, 
eroism — România, comunism !").Lupta de clasă, lupta revoluționară au cerut jertfe, au cerut abnegație, dragoste pentru clasa muncitoare și popor. Și comuniștii și-au făcut cu prisosință datoria, demonstrând că nu au nimic mai de preț decît interesele poporului, cauza socialismului și comunismului, cauza independenței României ! (Urale și aplauze puter
nice , îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).La această mare adunare populară din Brașov aș dori, încă o dată, să aduc un omagiu fierbinte comuniștilor, antifasciștilor, tuturor luptătorilor democrați și pa- trioți, tuturor acelora care au luptat și — cînd a fost necesar — și-au jertfit viața pentru libertatea poporului, pentru comunism, pentru a asigura României un loc demn, în libertate și independență ! (Urale și aplauze puternice; 
se scandează „Ceaușescu—P.C.R. !“, 
„Stima noastră și mindria — 
Ceaușescu, România !“).

Dragi tovarăși,Punînd în centrul întregii noastre activități înfăptuirea hotărârilor Congresului al XIII-lea, a Programului partidului, acționăm, în același titnp, cu toată fermitatea, pentru dezarmare și pace, considerând că numai în condiții de pace avem tot ce este necesar pentru a înfăptui obiectivele noastre de dezvoltare. Dar nu numai noi, ci toate popoarele se pot dezvolta numai și numai în condiții de pace. Iată de ce lupta pentru dezarmare și pace constituie astăzi problema fundamentală a vieții internaționale, a tuturor popoarelor lumii. (Urale și aplauze puter
nice, îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“, „Dezarma
re — pace !“).Situația internațională continuă să fie deosebit de gravă. Continuă cursa înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare. De asemenea, continuă experiențele nucleare care ele însele provoacă mari daune întregii omeniri prin efectele negative pe care le au asupra mediului înconjurător.Iată de ce considerăm că trebuie făcut totul pentru a se pune capăt cursei înarmărilor și în primiți rîrrti a celei, nucleare?"pentru încetarea definitivă a tuturor experiențelor nucleare și trecerea Ta reducerea, pînă la eliminarea completă a armelor nucleare. In acest sens am susținut și susținem cu toată hotărîrea programul de dezarmare, în mai multe etape, pînă în anul 2000 propus de Uniunea Sovietică.In același timp, la Consfătuirea recentă a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia a fost 

adoptat un program pentru reducerea pînă în 1990 a armamentelor convenționale cu circa 25 la sută. Noi considerăm acest program deosebit de ’ important, deoarece realizarea reducerii pînă în 1990 cu 25 la sută a armamentelor, a efectivelor, a cheltuielilor militare va permite să trecem în continuare la noi măsuri, astfel în- cît, pînă, în anii 2000, să reducem cu cel puțin 50 la sută și armamentele convenționale și cheltuielile militare. Pe această cale se vor dezvolta încrederea și colaborarea pașnică, se vor putea elibera uriașe mijloace materiale, financiare și umane, care să fie folosite în direcția dezvoltării econo- mico-sociale, a ridicării bunăstării generale a fiecărei națiuni. (Urale 
și aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu. 
— pace !“, „Dezarmare — pace !“).De la această mare adunare populară din Brașov, ne adresăm tuturor popoarelor europene cu chemarea de a face totul pentru a se trece atît la reducerea armamentelor nucleare, cît și a celor convenționale. Este însă datoria guvernelor, a șefilor de state, a oamenilor politici din Europa să facă totul pentru a asigura fiecărei națiuni, întregii Europe, liniștea, pacea, pentru a feri popoarele continentului de distrugerea care poate să fie provocată ca urmare a folosirii armei nucleare.Ați cunoscut cu toții efectele radiațiilor în urma avariei la centrala nucleară de la Cernobîl. Dacă o asemenea avarie a provocat atîtea probleme, și României, și altor popoare, cu atît mai mult) trebuie să înțelegem ce gravitate vor reprezenta armele nucleare. Iată de ce oprirea amplasării rachetelor cu rază medie, eliminarea 
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lor și a tuturor armelor nucleare din Europa constituie o necesitate vitală perftru însăși existența și viața popoarelor europene și ale întregii lumi. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“, „Dezarmare 
pace !“).România se pronunță cu toată hotărîrea pentru încetarea tuturor conflictelor militare și soluționarea problemelor litigioase dintre state numai și numai prin tratative. Considerăm că, la baza relațiilor dintre toate statele, trebuie să stea principiile deplinei egalități în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne și renunțarea cu desăvârșire la forță sau la amenințarea cu forța, respectarea dreptului sacru al fiecărui popor la dezvoltarea liberă, corespunzător voinței sale, fără nici un amestec din afară. (Urale și 
aplauze puternice, prelungite, se 
scandează îndelung : „Ceaușescu — 
pace !“, „Ceaușescu și poporul !“).Țara noastră acționează cu toată hotărîrea în direcția soluționării gravelor probleme economice mondiale, și, în primul rând, ale subdezvoltării, pentru o nouă ordine economică mondială, în care să se pună capăt inechităților actuale, să se asigure relații economice bazate pe egalitate și avantaj reciproc, pe posibilitatea folosirii minunatelor cuceriri ale științei și tehnicii, de către fiecare națiune, in scopul progresului, al bunăstării și fericirii sale !Ne pronunțăm ferm pentru întărirea solidarității țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate, a țărilor mici și mijlocii — pentru că numai acționînd într-o solidaritate deplină vor putea să determine soluționarea, pe calea trata

tivelor a problemelor economice și realizarea noii ordini economice mondiale. (Aplauze și urale pre
lungite ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu, România — pacea și 
prietenia !“).Deși problemele internaționale sînt foarte complexe, avem deplina convingere că forțele progresiste și antiimperialiste de pretutindeni, popoarele de pe toate continentele, acționînd unite, pot să schimbe cursul periculos al evenimentelor, să impună o politică nouă, de destindere și colaborare, pot să determine dezarmarea, să asigure -.pacea și colaborarea între toate națiunile lumii 1 (Aplauze și 
urale prelungite ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
— pace !“).

Dragi tovarăși,Aș dori, în încheiere, să menționez încă o dată, cu multă satisfacție, că avem impresii deosebit de bune despre ceea ce am văzut în cursul vizitei — în întreprinderi, în agricultură, în diferite sectoare de activitate — despre hotărîrea oamenilor muncii de a acționa pentru îndeplinirea planurilor de dezvoltare. Dar, mai presus de toate, avem impresii deosebit de bune despre întîlnirea cu muncitorii, cu țăranii, cu intelectualii, cu bărbații și femeile, cu tineretul și copiii, cu minunatul nostru popor, cu oamenii și cetățenii Brașovului, care, la fel ca întregul popor, urmează cu toată încrederea politica partidului nostru și sînt ferm hotărîțl să-și aducă o contribuție tot mai mare Ia dezvoltarea generală a patriei, la ridicarea ei pe noi culmi de progres și civilizație ! 
(Aplauze și urale prelungite; se 

scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Vom 
munci și vom lupta, patria vom 
înălța !“).Am convingerea că organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii, adunările generale — acest minunat cadru democratic de participare a maselor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, a tării noastre — vor acționa cu toată hotărîrea în direcția perfecționării întregii activități. Vă rog să aveți în vedere că nu m-am referit prea mult la lipsuri, am evitat unele critici, m-am mulțumit cu ce am discutat în biroul județean. Am făcut aceasta pornind de la faptul că se va înțelege, atît de organizațiile de partid, cît și de toate colectivele de oameni ai muncii, că îmi exprim în acest fel încrederea că vor trage fiecare concluziile necesare și vor acționa pentru lichidarea lipsurilor existente. pentru perfecționarea și ridicarea întregii activități la nivelul obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!").Cu această încredere, vă urez dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din Brașov, succese tot mai mari în întreaga activitate ! Multă sănătate și fericire ! (Urale și a- 
plauze puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu 
— pace!“. Intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm, de strînsă uni
tate și angajare revoluționară, 
toti cei prezenti la marea adu
nare populară ovaționează mi
nute în șir pentru Partidul Co
munist Român, pentru secreta
rul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL BRAȘOV
(Urmare din pag. a Il-a)
aceste zile imensa bucurie de a vă 
avea ca oaspeți dragi, de a vă ex
prima, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, mult sti
mată tovarășă Elena Ceaușescu, cele 
mai alese sentimente de prețuire și 
stimă pentru sprijinul constant pe 
care-1 acordați dezvoltării si moder
nizării întreprinderii noastre, pentru 
abnegația revoluționară cu care 
acționați în vederea ridicării Româ
niei pe culmi tot mai înalte de pro
gres și civilizație.

Ne îndeplinim o îndatorire da 
onoare aducînd, și cu acest prilej, 
vibrantul omagiu conducătorului 
înțelept și clarvăzător al partidului 
și statului nostru, evocînd, cu emo
ție și aleasă cinstire, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, eroica 
și îndelungata dumneavoastră acti
vitate revoluționară pentru apărarea 
intereselor vitale ale poporului, a 
independentei și suveranității pa
triei, pentru afirmarea ei demnă în 
rindul națiunilor lumii.

Vă raportăm, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general, că, ac
ționînd în spiritul indicațiilor și o- 
rientărilor dumneavoastră, în anii 
de glorie care au trecut de la Con
gresul al IX-lea, întreprinderea 
noastră a cunoscut o puternică dez
voltare, in ultimele două decenii 
producția sporind de peste 8 ori, 
o dată cu ridicarea continuă a nive
lului tehnic și calitativ al produselor 
noastre.

Pe bună dreptate, din aprecierile 
făcute de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe 
parcursul vizitei de lucru în în
treprinderea noastră, a reieșit că mai 
avem multe de făcut pentru a ne 
situa la nivelul posibilităților de care 
dispunem, al exigențelor actualei 
etape de dezvoltare intensivă a eco
nomiei naționale.

Vă asigurăm că, așa cum ne-ați 
indicat, nu vom precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea neabătută 
a programului privind îmbunătăți
rea organizării și modernizarea pro
ducției, promovarea și extinderea 
tehnologiilor noi, mecanizarea și 
automatizarea producției, întărirea 
ordinii și disciplinei în așa fel incit 
unitatea noastră să-și onoreze sarci
nile ce-i revin în acest an și pe 
întregul cincinal.

în numele oamenilor muncii de la 
Întreprinderea de autocamioane vă 
aducem, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. cele mal 
vii mulțumiri pentru strălucitele 
dumneavoastră inițiative de pace, 
pentru spiritul umanist, constructiv 
in care acționați in vederea înlătu
rării pericolului războiului, înfăp
tuirii dezarmării, în primul rind a 
dezarmării nucleare, pentru apăra
rea bunului suprem al omenirii — 
pacea.

Vă rog să-mi îngăduiți, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, ca, in 
numele colectivului muncitoresc de 
la Întreprinderea de autocamioane, 

în consens cu ceea ce simte În
tregul popor, să vă adresez din ini
mă, muncitorește. urarea străbună: 
Să trăiți ani multi în sănătate și 
fericire, să conduceți cu aceeași în
flăcărată dragoste și luminoasă clar
viziune țara și partidul pe eroicul 
drum de mărețe înfăptuiri socia
liste !

Luînd cuvîntul, tovarășul Vasile 
Mihuț. membru de partid cu stagiu 
din ilegalitate, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Este o mare cinste pentru mine ca 
la această emoționantă adunare 
populară să vă aduc, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, împreună 
cu nemărginitul respect ce vi-1 
purtăm, omagiul fierbinte al mem
brilor de partid cu stagiu din ile
galitate, pentru care ați fost și 
sînteți un strălucit exemplu de e- 
roism, de dăruire patriotică și spirit 
revoluționar în apărarea intereselor 
clasei muncitoare, ale poporului 
român, în slujirea cauzei socialis
mului și comunismului.

Vizita dumneavoastră în Județul 
nostru se desfășoară in această pe
rioadă în care poporul român săr
bătorește 65 de ani de la făurirea 
partidului și împlinirea a 50 de ani 
de la memorabilul proces al luptă
torilor comuniști și antifasciști, in 
care v-ați afirmat ca un strălucit 
și curajos militant revoluționar, de
votat cauzei partidului nostru co
munist, slujirii cu abnegație a in
tereselor supreme ale patriei și po
porului. Prin exemplara dumnea
voastră acțiune revoluționară, prin 
cuvintul și atitudinea de neasemuit 
curaj, desfășurarea procesului de 
acum 50 de ani a pus puternic in 
lumină proeminenta dumneavoastră 
personalitate . de neînfricat militant 
revoluționar, justețea și măreția 
luptei partidului nostru comunist. 
Sentința nedreaptă și grea, întemni
țarea in închisori și lagăre nu v-au 
clintit voința și încrederea în idea
lurile partidului nostru, ale po
porului român. Cu aceeași ho- 
tărîre. dirzenie și luptă neîn
fricată. dumneavoastră ați avut 
un rol hotărîtor, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în orga
nizarea și desfășurarea marilor de
monstrații patriotice, antifasciste și 
antirăzboinice de la 1 Mai 1939, 
pentru' apărarea independenței și 
integrității țării, care au spo
rit prestigiul Partidului Comunist 
Român, au dovedit forța sa de a 
conduoe poporul pe calea transfor
mării revoluționare a societății ro
mânești.

Este pentru noi o înaltă mîndrie 
că, în viitoarea îndelungatelor lupte 
revoluționare, s-a călit și format un 
conducător de clarviziunea și va
loarea dumneavoastră, exemplu stră
lucit de responsabilitate comunistă 
și patriotică, de militant revoluțio

nar cu înalte calități de organizator 
și conducător politic. încă din fra
gedă tinerețe ați fost mereu pre
zent în fruntea luptei pentru apăra
rea drepturilor supreme ale clasei 
muncitoare, ale poporului român, 
împotriva fascismului și a războiu
lui, pentru libertatea și independen
ta patriei, și istoria glorioasă a 
partidului nostru vă păstrează la 
loc de cinste în paginile sale.

Strălucitele dumneavoastră cali
tăți de militant patriot, revolu
ționar, mult . stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ilustrate exem
plar in acei ani de luptă eroică, au 
cunoscut noi și puternice confirmări 
în perioada revoluției și construc
ției socialiste, cu. deosebire după 
Congresul -al IX-lea al partidului, 
perioadă ce se constituie in epoca 
cea mai luminoasă din istoria Româ
niei — „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Ce poate fi mai frumos, mai înăl
țător, decît faptul că idealurile și 
năzuințele pentru care v-ați dedi
cat întreaga viață și muncă eroică, 
dumneavoastră, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, se înfăptuiesc 
pe deplin astăzi, mărturie fiind isto
ricele realizări ale partidului și po
porului nostru în înflorirea continuă 
a scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

Pentru toate acestea, o dată eu 
exprimarea respectuoasă a oma
giului și recunoștinței noastre, 
vă urez, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, ani mulți 
de viață, deplină sănătate și putere 
de muncă, pentru a conduce — cu 
aceeași dăruire patriotică și clarvi
ziune revoluționară — națiunea ro
mână pe drumul luminos al socialis
mului și comunismului.

în continuare a luat cuvîntul to
varășa Marioara Ojog, maistru, se
cretar al comitetului de partid, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea de stofe Bra
șov, care a spus :

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

In această memorabilă zi din viața 
locuitorilor județului, cu inimile cu
prinse de firească bucurie și emo
ție, vă rog să-mi îngăduiți să vă 
aducem dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, emi
nent conducător al partidului și sta
tului nostru, ctitorul epocii de lumi
nă pe frontispiciul căreia este gra
vat cu litere de aur numele celui 
mai iubit fiu al poporului român, 
tovarășei Elena Ceaușescu, strălucit 
exemplu de militant neobosit pentru 
cauza partidului, un fierbinte oma,- 
giu, să dăm expresie sentimentelor 
de aleasă stimă și recunoștință pen
tru tot ceea ce faceți, cu strălucită 
clarviziune științifică și înalt spirit 
revoluționar, spre binele și fericirea 
poporului român, pentru gloria 
României socialiste.

De la tribuna acestei impre
sionante adunări populare, vă ra

portăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, urmind 
neabătut indicațiile și îndemnurile 
dumneavoastră, oamenii muncii de 
la întreprinderea de stofe Brașov — 
care au avut înalta cinste de a se 
reîntîlni cu dumneavoastră — situea
ză in centrul preocupărilor lor creș
terea și diversificarea necontenită a 
producției, ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al acesteia, sporirea efi
cienței întregii activități. Prevederi
le de plan pe cinci luni au fost rea
lizate și depășite ia producția fizică 
și marfă, în condițiile. creșterii pro
ductivității muncii și reducerii con
sumurilor de materii prime, mate
riale și energie electrică, ale creș
terii ponderii produselor realizate la 
nivel calitativ mondial.

■ Vă’ asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că indica
țiile și orientările date cu prilejul 
actualei vizite de lucru în întreprin
derea noastră vor constitui pentru 
noi un program de muncă și luptă 
revoluționară. Așa cum ne-ați în
drumat, vom acționa cu toate for
țele pentru înfăptuirea neabătută a 
măsurilor organizatorice, tehnice și 
economice privind modernizarea 
producției, dublarea productivității 
muncii in actualul cincinal, ridica
rea calității producției, aplicarea fer
mă a acordului global și a mecanis
mului economico-financiar, pentru 
creșterea eficienței și rentabilității 
intregii activități productive.

îndeplinind mandatul de onoare 
încredințat de colectivul între
prinderii de stofe Brașov, vă 
adresez, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult iubită to
varășă Elena Ceaușescu, cele mai 
calde urări de sănătate, fericire și 
putere de muncă, pentru a conduce 
partidul și națiunea noastră, cu 
aceeași cutezanță și patos revoluțio
nar, spre noi victorii, spre comunism.

în cuvintul său. tovarășul loan 
Toma, directorul întreprinderii agri
cole de stat Prejmer, a spus :

Mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

In numele oamenilor muncii de 
la întreprinderea agricolă de stat 
Prejmer, al tuturor lucrătorilor ogoa
relor din județul nostru, vă rog 
să-mi permiteți să dau glas celor 
mai alese sentimente de dragoste 
și neclintit devotament față de 
strălucitul conducător al partidului 
și statului, înflăcăratul militant re
voluționar și patriot, care și-a 
dedicat viața din cei mai tineri ani 
înfăptuirii năzuințelor de libertate 
și progres ale poporului român, 
triumfului socialismului și co
munismului pe pămintul scump 
al patriei noastre — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu nemărginit respect, stimă și 
prețuire, aducem alesul nostru 
omagiu eminentului om politic, sa
vantului de înalt prestigiu interna
țional, tovarășei Elena Ceaușescu, 

pentru contribuția remarcabilă, 
unanim recunoscută și apreciată, la 
înfăptuirea neabătută a politicii 
partidului și statului, la creșterea 
prestigiului învățămîntului, științei 
și culturii românești.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că întreprinderea 
noastră a îndeplinit planul pe anul 
trecut la toți indicatorii. S-au ob
ținut rezultate bune, atît în sectorul 
vegetal, cît și in zootehnie, preve
derile planului fiind depășite cu 82 
milioane lei la producțiă-marfă, ve
niturile cu 120 milioane lei, iar be
neficiile cu 10 milioane lei. Ne 
străduim ca aceste rezultate să fia 
și mai bune, să se situeze la nivelul 
potențialului tehnic și uman de care 
dispunem, al cerințelor noii revolu
ții agrare. ,

Vă asigurăm, mult stimate și 
Iubite tovarășe secretar general, că 
vom acționa cu toată hotărîrea pen
tru ridicarea calitativă a întregii 
noastre activități. Vom acorda cea 
mai mare atenție — așa cum ne-ați 
cerut și în cadrul actualei vizite de 
lucru efectuate în întreprinderea 
noastră — folosirii judicioase a pă- 
mîntului, amplasării raționale a 
culturilor, Îngrijirii cu maximă aten
ție a plantelor și animalelor, apli
cării stricte a tehnologiilor de pro
ducție, perfecționării pregătirii pro
fesionale a tuturor lucrătorilor. Ne 
angajăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să realizăm încă 
în acest an, în condițiile unei efi
ciente sporite, peste 60 000 kg car
tofi, 70 000 kg sfeclă, 8 000 kg orz și 
5 000 kg orzoaică de primăvară la 
hectar, să livrăm importante canti
tăți suplimentare de produse la 
fondul' de stat.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, că oamenii muncii din 
întreprinderea noastră, toți lucrătorii 
din agricultura județului Brașov vor 
acționa cu dăruire și răspundere re
voluționară pentru transpunerea 
neabătută în viață a indicațiilor și 
orientărilor pe care ni le-ați dat, 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal, argumentele mun
cii noastre constituind o expresie a 
gîndului unanim care unește poporul 
întreg :

„Ceaușescu să trăiască — 
România să-nflorească !“.

în continuare a luat cuvîntul 
prjmul secretar al comitetului ju
dețean de partid, care a spus :

Stimați tovarăși,
Dînd glas sentimentelor înălță

toare pe care le trăiesc în aceste 
momente sărbătorești toți locuito
rii județului Brașov, dorinței lor 
fierbinți, adresez, cu aleasă prețuire 
și profund respect, rugămintea de a 
lua cuvîntul la această mare adu
nare populară cel mai iubit fiu al 
poporului și partidului nostru, stră
lucitul gînditor și militant revoluțio

nar, personalitate de excepțională 
valoare a lumii contemporane, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Intîmpinat cu vii ți îndelungi 
aplauze, cu însuflețite urale și 
ovații, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea conducătorului parti
dului și statului nostru a fost urmă
rită cu cel mai viu interes și de
plină aprobare, fiind subliniată, în 
repetate rînduri, cu puternice aplau
ze. cu entuziaste urale și aclamații.

Grupuri de pionieri și șoimi 
ai patriei au urcat la tribună, 
oferind cu emoție tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase buchete 
de flori.

Luînd cuvîntul In Încheierea a- 
dunării populare, primul secretar al 
comitetului județean de partid a 
spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele pârtiei pan țilar la marea adu
nare populară din municipiul Bra
șov, al comuniștilor, al tuturor lo
cuitorilor județului, să vă exprimăm, 
cu înaltă recunoștință, din adincul 
Inimilor, profunde mulțumiri pentru 
aprecierile și indicațiile de excep
țională valoare pe care: le-ați formu
lat pe întreg parcursul vizitei, ca 
și în magistrala cuvintare rostită 
astăzi.

Orientările, indicațiile și sarcinile 
trasate de dumneavoastră constituie 
pentru noi toți un mobilizator pro
gram de muncă și acțiune revolu
ționară, pentru înfăptuirea căruia 
vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că nu vom pre
cupeți ■ nici un efort și vom acționa 
cu energie și răspundere comunistă.

Mulțumindu-vă încă o dată pen
tru indicațiile date in cadrul întâl
nirilor cu colectivele de oameni ai 
muncii din județ, la întîlnirea cu 
membrii biroului, precum șl în 
magistrala cuvintare rostită la 
adunarea populară, vă dorim cu 
toată căldura inimilor noastre, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, ani mulți 
și fericiți, pentru gloria partidului, 
a poporului român, a scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă 
România.

Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !

Marea adunare populară din mu
nicipiul Brașov a luat sfirșit într-o 
atmosferă entuziastă, de puternică 
vibrație patriotică. Zecile de mii de 
participanți au ovaționat din nou 
cu însuflețire, au scandat cu putere 
numele partidului și al secretarului 
său general.

După marea adunare populară a 
avut loc ceremonia oficială a ple
cării.

O gardă alcătuită din ostași ai for
țelor noastre armate, membri ai găr
zilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei a prezentat onorul. 
A fost intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Pionieri și șoimi ai patriei, tinere 
și tineri au oferit, cu dragoste și 
aleasă prețuire, buchete de flori to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu.

Mulțumind secretarului general al 
partidului pentru vizita de lucru în
treprinsă în județul Brașov, primul 
secretar al Comitetului județean de 
partid, tovarășul Ion Radu, a expri
mat, în numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor din această parte 
a țării, angajamentul ferm de a 
munci cu dăruire pentru transpune
rea neabătută în viață a orientărilor 
și indicațiilor primite în timpul a- 
cestei noi intilniri de lucru cu con
ducătorul partidului și statului, pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor pe acest an și pe'intregul cin
cinal,. pentru a-și spori contribuția 
la înfăptuirea hotăririlor Congresu
lui al XIII-lea, la progresul și pros
peritatea țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au luat loc 
într-o mașină deschisă, străbătînd 
din nou, în uralele și aplauzele mul
țimii, marile artere ale municipiului 
Brașov. Miile de cetățeni ai orașu
lui de la poalele Tîmpei au dat o 
vibrantă expresie sentimentelor de 
profundă dragoste și aleasă prețuire 
față de conducătorul iubit al parti
dului și statului, recunoștinței lor 
fierbinți față de grija și preocupa
rea sa statornică pentru dezvoltarea 
și înflorirea continuă a patriei noas
tre socialiste.

Vizita de lucru pe care secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a făcut-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
timp de două zile, în unități indus
triale și agricole din județul Brașov 
se înscrie ca un eveniment de cea 
mai mare însemnătate în viața aces
tor colective, a tuturor oamenilor 
muncii brașoveni.

îndemnurile însuflețitoare adresa
te de conducătorul partidului și sta
tului nostru au găsit, ca de fiecare 
dată, un profund ecou in conștiința 
celor ce muncesc și trăiesc pe cu
prinsul județului Brașov, stimulin- 
du-le și mai puternic forțele și ener
giile creatoare. Răspunzînd acestor 
mobilizatoare chemări, comuniștii, 
toți oamenii muncii brașoveni s-au 
angajat să acționeze cu dăruire șl 
abnegație, cu spirit revoluționar 
pentru ridicarea întregii activități la 
un nivel superior de calitate și efi
ciență, pentru îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a importantelor 
sarcini ce le revin din planul pe 
1986 și pe întregul cincinal, din ho- 
tăririle Congresului al XIII-lea al 
partidului.
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LUCRĂRILE AGRICOLE DE VARĂ
- DESFĂȘURATE EXEMPLAR!

Recoltarea și prelucrarea mazirei-in flux continuu
Cu cele aproape 10 000 hectare de 

grădini. județul Ialomița se numără 
printre marii producători de legume, 
în această perioadă, volumul de 

•lucrări in legumicultură este deo
sebit de mare. Se prăsesc si se 
irigă tomatele, vinetele, ardeii, se 
combat bolile și dăunătorii, se recol
tează varza timpurie, mazărea de gră
dină și cartofii, se înființează culturile 
succesive pe suprafețele de pe care 
s-au strîns legumele timpurii. Varza 
timpurie a fost recoltată de pe 70 
la sută din suprafețele cultivate 
demn de remarcat este faptul că 
sint condiții ca planul de producție 
care prevede 2 300 tone să fie nu 
numai realizat, dar și depășit. De
altfel, pînă pe 11 iunie, au fost li
vrate beneficiarilor 1 700 tone varză. 
Cele mai mari cantități au fost 
obținute la C.A.P. Maia, unde de pe 
cele 20 de hectare cultivate In tu
neluri s-au recoltat pînă în prezent 
1 000 tone.

Acum, cea mal mare atenție se 
acordă recoltării mazării păstăi pen
tru industrializare și consum în stare 
proaspătă, eșalonat, așa cum s-a 
executat și semănatul. Pînă în 
prezent, producția de mazăre de 
grădină a fost adunată de pe 30 la 
sută din cele 1 700 hectare cultivate.

Cele 11 stații de batozare au program 
de lucru in două schimburi. 
Prin realizarea graficelor de ba
tozare. se asigură materia primă 
necesară pentru funcționarea la 
capacitate a liniilor de industriali
zare de la fabrica de conserve din 
Fetești. Și ca argument al calității 
mazării, calitate ce se obține prin-

IALOMIȚA
tr-o recoltare rapidă. batozare $1 
expediere operative, în numai cinci 
zile s-au realizat aproape 2 000 tone 
de conserve.

Pentru Impulsionarea recoltării, 
echipele adună vrejii direct în coșu
rile de nuiele care sint descărcate 
în remorci. La cooperativele agrico
le „Prietenia româno-coreeană" și 
„Progresul" din Făcăeni, printr-o 
bună organizare a muncii, fiecare 
cuplu de remorci realizează zilnic 
cite trei drumuri la stația de ba
tozare. Foarte bine este organizată 
recoltarea mazării și la fermele 
întreprinderii pentru producerea și 
industrializarea legumelor și fructe

lor Fetești și întreprinderii pentru 
producerea legumelor Urziceni, unde 
se realizează un flux continuu și 
eficient pe Întreg parcursul zilei. 

Pentru înlăturarea deprecierilor — 
este cunoscut cit de repede își 
pierde proprietățile mazărea de 
grădină — s-au luat măsuri ca 
in cel mult 6 ore de la recoltare 
mazărea să ajungă pe liniile de in
dustrializare sau să fie livrată pentru 
aprovizionarea populației. La coope
rativele agricole de producție din 
Cegani și Platonești, unde s-au sem
nalat unele nerespectări ale graficu
lui de recoltare, fapt ce a condus la 
dereglări in funcționarea stațiilor de 
batozare. s-au luat imediat măsurile 
ce se impuneau pentru sprijinirea 
formațiilor care smulg vrejii cu forțe 
aduse din alte sectoare și cu mijloace 
de transport. De remarcat este fap
tul că, prin modernizările aduse 
celor nouă linii de producere a 
conservelor de mazăre, capacitatea 
de prelucrare a fabricii din Fetești 
este acum mai mare, fapt ce per
mite înlăturarea staționărilor de 
orice fel ale mijloacelor de tran
sport si preluarea operativă a ma
teriei prime.

Mihal VIȘO1U
corespondentul „Scinteii"

După ploile'din ultimele zile, culturile prășitoare se dezvoltă viguros. Pentru obținerea de recolte mari, hotărî- 
toare sint acum lucrările de întreținere. La executarea acestora, in județul Ialomița, participă un mare număr 

de oameni

Diferențe nejustificate la prășit
In majoritatea unităților agricole 

din județul Caraș-Severin se acțio
nează energic pentru grăbirea lucră
rilor de întreținere a culturilor. Un 
recent raid efectuat în consiliile 
agroindustriale Răcășdia și Zăgujeni 
a prilejuit consemnarea unor expe
riențe pozitive, dar și unele neajun
suri ce trebuie eliminate fără intir- 

1 ziere. La I.A.S. Răcășdia lucrările de 
- întreținere a culturilor sînt avansate. 

„Am încheiat cea de-a doua prașilă 
pe întreaga suprafață, de 2 044 hec
tare cultivate cu porumb — ne spu
ne ing. Iustina Purnea, directoarea 

e unității. Concomitent, am efectuat și 
fertilizarea, administrind 40 kg îngră
șăminte chimice substanță activă la 
hectar. Densitatea este bună, fapt ce 
ne permite să apreciem că vom de
păși producțiile planificate".

Este numai un exemplu din multe 
altele care demonstrează că în- 

> itretinerea culturilor poate fi mult 
intensificată. Spunem aceasta întru
nit în unele unități agricole aceste 
lucrări sint întîrziate. La C.A.P. Ră- 

.- cășdia, restanțele ce se înregistrează 
la cea de-a doua prașilă manuală în
sumează 500 hectare la porumb și 50 
hectare la legume. Aceste restanțe 
nu se justifică deloc prin „abun
dența precipitațiilor căzute in ulti
mele zile", cum încearcă să ne con
vingă președintele unității, Păun 
Pela, pe care l-am găsit la sediu și 
nu în cimp, cum ar fi fost normal, 
într-o zi însorită cum era aceea in 
care am efectuat raidul. Iar in cimp 
ar fi avut multe de făcut, pentru că 
pe tarlalele cooperativei, așa cum am 
constatat, nu se aflau la muncă nici 
mecanizatori și nici cooperatori. 
Dacă în ceea ce-i privește pe meca

nizatori ar fi o „scuză" asupra că
reia vom reveni, lipsa cooperatorilor 
nu poate fi justificată. în ziua raidu
lui nostru Ia S.M.A. Oravița, care 
servește cooperativele agricole din 
consiliul agroindustrial Răcășdia. 
avea loc instruirea mecanizatorilor 
pentru campania de recoltare a ce
realelor. Desigur, activitatea res-

CARAȘ-SEVERIN
pectivă este de mare importanță, dar 
putea fi organizată în oricare altă zi 
atunci cînd ploile au întrerupt lucră
rile de întreținere. Directorul sta
țiunii, Crăciun Linear, ne asigură că 
s-au luat toate măsurile pentru ca 
lucrările de întreținere să fie execu
tate concomitent cu recoltarea cerea
lelor. Totuși, o zi bună de lucru a 
fost pierdută.

Și la cooperativa agricolă Ciclova 
Română, prașila a doua mecanică nu 
se efectuase decît pe ceva mai mult 
de jumătate din cele 719 hec
tare cultivate cu porumb. Inginerul- 
șef al unității. Adrian Crețu, argu
mentează că s-a lucrat cu prioritate 
in vetrele atacate de buruieni, acolo 
unde erbicidarea a reușit nemaifiind 
necesară prașila. Or, așa cum apre
ciază specialiștii, este absolut «nece
sară o prașilă pentru spargerea, crus
tei și aerisirea solului. Cit privește 
efectuarea prașilei la cartofi, in si
tuația operativă figurează ca fiind 
realizată in proporție de 90 la sută, 
dar realitatea infirmă această cifră. 
Chiar lingă sediul cooperativei se

află o suprafață însemnată culti
vată cu cartofi care nu este Între
ținută. Și in ferma legumicolă a 
unității, doar aproximativ 20 la 
sută din cele 40 hectare cu legume 
au fost prăsite.

O amplă mobilizare de forțe la în
treținerea culturilor am avut posibi
litatea să constatăm In schimb în uni
tățile din consiliul agroindustrial 
Zăgujeni. Așa se și explică faptul că 
prașila a doua mecanică la porumb 
aproape s-a încheiat, iar cea manua
lă este mult avansată comparativ cu 
alte consilii. Ferma legumicolă a 
C.A.P. Sacu prezintă o imagine to
nică, toate culturile fiind bine între
ținute, iar cooperatorii sînt zi de zi 
Ia lucru in cimp. Se muncește in
tens și în ferma legumicolă a C.A.P. 
Constantin Daicoviciu. Președintele 
cooperativei, Ilie Răduț, ne spune că 
aici s-a efectuat și a treia prașilă 
mecanică la varză, lucrarea fiind 
avansată și la cultura cartofului. Po
rumbul de pe cele 1 099 hectare a 
fost prășit în totalitate pentru a doua 
oară mecanic, dar trebuie grăbită 
prașila manuală, cooperativa dispu- 
nind de suficiente forțe pentru fina
lizarea grabnică a lucrării înaintea 
Începerii secerișului la cerealele 
păioase.

Se desprinde concluzia că în agri
cultura județului Caraș-Severin este 
necesar să se manifeste mai multă 
preocupare pentru utilizarea tuturor 
mijloacelor mecanice și a forței de 
muncă in vederea grăbirii lucrărilor 
de întreținere a culturilor.

Ion D. CUCU
corespondentul „Scinteii"

IAȘI : Obiective 
realizate inainte 

de termen
Colectivul Trustului antre

priză generală de construcții 
industriale Iași a reușit să pună 
in funcțiune, cu 90 de zile ' 
înainte de termen, o modernă 
capacitate la întreprinderea 
metalurgică din Iași, cu 120 de 
zile o alta la întreprinderea de 
confecții din Dorohoi și cu 150 de 
zile mai devreme o a treia ca
pacitate la întreprinderea de 
rulmenți din Birlad. La aceste 
obiective, precum și pe celelal
te șantiere, constructorii ieșeni 
au aplicat un cuprinzător pro
gram de măsuri pentru mai 
buna organizare a producției și 
a muncii, tehnologii noi de e- 
xecuție și alte măsuri, care au 
permis depășirea sarcinilor de 
producție, pe cele cinci luni 
care au trecut din acest arr. cu 
33 milioane lei. Succesul a fost 
obținut, în special, pe seama 
creșterii productivității muncii, 
mai mare cu 4 la sută față de 
prevederi. (Manole Cărcaci, co
respondentul „Scinteii").'

CLUJ : Produse miniere 
utile economiei 

naționale
In întrecerea socialistă des

fășurată de colectivele Combi
natului minier Cluj s-au înre
gistrat în acest an. lună . de 
lună, importante depășiri ;la 
produsele solicitate de benefi
ciari din diferite ramuri ale 
economiei, naționale cum sînt 
combinatele siderurgice, unități 
ale industriei constructoare de 
mașini, industriei chimice, in
dustriei de ceramică fină și sti
clărie. Astfel, pînă acum au 
fost livrate suplimentar 27 400 
tone calcar, 29 000 tone nisipuri 
pentru turnătorii. 14 .tone cuar- 
țuri granulate, 900 tone bento- 
nită preparată și altele. Produc
ția marfă realizată peste plan 
în această perioadă se ridică Ia 
42 milioane lei, iar sarcina de 
creștere a productivității mun
cii a fost depășită cu 2 445 lei 
pe persoană. Locul fruntaș în 
competiția pentru mai mult, 
mai bine, mai eficient, este o- 
cupat de Exploatarea minieră 
Căpuș, care a raportat realiza
rea planului pe primul semes
tru înainte de termen. (Marin 
Oprea).

TELEORMAN :
Produse noi 

și modernizate
In unitățile Industriale din 

județul Teleorman au fost asi
milate în perioada ce a trecut 
din acest an numeroase pro
duse noi. Printre ele se numără 
mijloace de automatizări elec
tronice șl electrotehnică;"17 riil-' 
menți, motoare electrice, îngră
șăminte chimice, panouri so
lare, prefabricate din beton. De 
asemenea, au fost elaborate noi 
tehnologii care au condus la 
creșterea productivității muncii 
și reducerea consumurilor de 
materii prime și materiale, e- 
nergie electrică și combustibil. 
Ponderea valorii produselor noi 
și modernizate în totalul pro- 
ducției-marfă industriale este 
cu 2,5 la sută mai mare decît 
s-a prevăzut în plan. (Stan Ște
fan, corespondentul „Scinteii").

Eminescu - prezență fundamentală 
a unei durate istorice

Ce stranie ni te pare 
ideea de trecere a vremii, 
ce dimensiuni ciudate ca
pătă unitățile de mătură 
ale timpului cind le aso
ciem de numele celui ce 
a fost și va rămine 
de-a pururi așa cum pe 
bună dreptate s-a spus 
„expresia integrală a su
fletului românesc — Emi
nescu". Faptul că doar 
trei ani ne mal despart 
de împlinirea unui veac 
de cind in ziua de la mij
locul lunii iunie ochii săi 
s-au închis după o prea 
scurtă călătorie in care a 
absorbit toate tainele vie
ții, mergind dincolo de 
cele știute și căutînd să 
le descifreze pe cele incă 
necunoscute -- ni se pare 
de-a dreptul nefiresc și 
ori de cite ori aripa aces
tui gind se abate asupra 
noastră încercăm să o în
depărtăm. tntr-atit Emi
nescu este implicat și 
împlîntat in fiecare act 
esențial al conștiinței 
noastre, în fiecare decizie 
iau opțiune morală ca 
indivizi ce aparținem ți
nui popor ce și-a văzut 
deopotrivă în opera, dar 
și in sensul vieții sale 
răsfrinte și purtate pe 
culmile perfecțiunii gin
durile, visurile, aspirați
ile sale. Pentru Că pre
zența’ lui Eminescu in cei 
aproape . o sută de ani 
ciți au trecut de cind 
zbuciumul său sufletesc 
s-a sfirșiț nu se explică 
prin faptul ci opera lui 
e un obiect de studiu di
dactic și că despre el 
de-a lungul vieții noastre 
acumulăm un număr de 
cunoștințe și de fapte 
prin care . învățăm si-l 
înțelegem mai adine. 
Eminescu rămine prezen
ța fundamentală a unei 
durate istorice care nu 
ține seama de unitățile 
obișnuite de timp, opera 
lui vine spre noi și 
eătre noi, ne înconjoară 
atit de firesc și ne înso
țește atit de stăruitor in
cit ea face parte din în
săși ființa noastră. Să ne 
imaginăm cit de săraci 
sufletește am fi fără a- 
eâastă operă, cit de în
gustă ar deveni viața 
noastră spirituală fără 
acea permanență numită 
Eminescu, care nu-i doar 
0 simplă metaforă poeti
că și o speculație abstrac
tă. Secretul acestei osmo
ze spirituale, a identifi
cării totale șl definitive 
pe care evoluția, artei, a 
sensibilității publice nu a 
abolit-p se află in sensuț.. 
conferit operei sale..$l ă- 
nume fh făptui că poezia 
lui nu.. reprezintă doar. o. 
sinteză a unui moment, 
încununarea unei etape, 
finalul unui curent sau 
direcții literare și nici 
doar începutul unui 
drum pe care alții îl vor 
continua și îl vor desă- 
virși. Dar nu-i nici o fi
gură singulară, solitară, 
pe care viața celor din 
care s-a născut nu l-a 
impresionat și nu l-a 
frământat. Dimpotrivă cea 
dinții explicație a acestei

osmoze intre noi, românii, 
și opera lui Eminescu, 
osmoză creată inainte de 
orice analiză savantă, de 
orice explicație critică, se 
află în însăși modul in 
care el și-a conceput ini
țierea sa sufletească si 
morală. Desfășurată in 
cercuri concentrice de o 
perjectă armonie, fiecare 
păstrîndu-și autonomia, 
formînd insă un ansam
blu organic, indestructibil,

pină departe nu in negu
rile timpului, ci in limpe
zimile cristaline ale isto
riei. Poate au fost, unii 
dispuși să creadă că atit 
N. Iorga, cit și G. Căli- 
nescu au exagerat rolul 
covirșitor asupra formă
rii concepției sale despre 
popor și despre istorie, 
despre țara căreia el i-a 
văzut deplina și structura
la unitate, rol pe care l-a 
avut călătoria tinărului

ea a cuprins totul, întrea
ga noastră ființă naționa
lă. A inceput „fiind bă
iet" cutreierind pădurile, 
și ascultînd glasul blind 
al izvoarelor, a continuat 
descifrind cărțile care-i 
vorbeau in limba veche și 
înțeleaptă și apoi a călăto
rit de-a lungul pămintu- 
rilor locuite de români, 
trăind in cea mai concre
tă realitate ■ și pogorind 
necontenit în timpurile 
unei istorii pe care el o 
avea vie in fața ochilor 
tăi lacomi de a cunoaște. 
Astfel, el a avut, adoles
cent fiind, o revelație 
esențială care i-a marcat 
întreaga operă ; cei pe 
care îi întilnea nu erau 
indivizi izolați, ci oameni 
ce reprezentau in modul 
cel mai concret cu putin
ță noțiunea unui popor 
care înoă din acei ani nu 
avea pentru el nimic ab
stract și prin ef', prin tot 
modul vieții lor, el vedea

Eminescu de-a lungul me
leagurilor românești; dar 
pe măsură ce-i cunoaștem 
opera un adevăr esențial 
ni se impune : sensurile 
ei de aici pornesc, izvoa
rele ei de aici se desple
tesc, gindurile sale plea
că de aici și revin aici in 
această unitate tridimen
sională : natura româ
nească, trecutul românesc, 
literatura populari ro
mânească; Si cind a mers 
în altă parte, cind setea 
sa de a ști a inceput să 
pătrundă în ceea ce gin- 
direa lumii de pină la el 
dăduse mai adine, Emi
nescu n-a avut in calea 
sa nici o stavilă. 'i

tn modul in care s-a 
desfășurat și s-a desăvir- 

■șit actul cunoașterii emi
nesciene și cum el s-a 
transfigurat în cultura 
națională și universală 
nu există un raport de 
contradicție, ci unul de 
armonioasă împlinire și

numai tn momentul tn 
care ele converg către 
același punct se poate 
realiza capodopera. Emi
nescu a dovedit prin 
opera lui acest adevăr, 
realizind cel dinții fu
ziunea definitivă între 
național și universal, in
tre sensibilitatea româ
nească și gindirea uni
versală, intre ceea ce era 
specific felului nostru de 
a fi și expresiile cele 
mai înalte ale artei lu
mii. Toate acestea reto
pite in realitatea fun
damentală a culturii 
noastre : opera lui Emi
nescu. Aceea care îl în
scrie după puțini ani de 
elanuri juvenile pe orbi
ta literaturii ce intră in 
categoria valorilor ab
solute, reprezentind in
tegral și definitiv ex
presia sufletească a unui 
popor văzut ca o unitate 
istorică indestructibilă. 
Opera lui constituie acea 
sinteză de geniu între 
fondul național și cultu
ra universală, prin care 
și datorită căreia poezia 
sa nu a ilustrat doar un 
moment sau altul, nu a 
celebrat doar un fapt sau 
altul, ci a relevat sensu
rile eterne ale unui tre
cut. Cind am spus că 
opera lui vine către noi 
in chip firesc am avut 
Sn vedere, in primul rind, 
acest sentimeni al per
manenței noastre istori
ce pe care opera lui il 
relevă prin simboluri de 
o înălțime și vigoare 
artistică ce fac să vi
breze toate inimile cu o 
intensitate ce nu pălește 
niciodată tn fața timpului. 
Astfel aș putea spune 
fără să am in nici un fel 
sentimentul că am con
struit O hiperbolă că 
opera lui Eminescu. da
torită amplitudinii artis
tice a imaginilor prin 
care a exprimat aces
te sentimente. a re
prezentat timp de un 
secol unul din acei fac
tori sufletești ai unității 
noastre naționale. A re
levat-o prin imagini de o 
noutate esențială, abso
lută și neîntrecute pină 
astăzi, care au devenit a- 
devăruri nepieritoare, tre
cute de la un om la altul, 
de la o generație la alta, 
în clipe de restriște și In 
momente de plenitudine.

De aceea, opera lui nu 
aparține doar unui om și 
unei epoci. Fiind a lui, a 
acelui Eminescu poetul a 
cărui existență are valori' ' 
exemplare, a acelui Emi- - 
nescu pentru care opera ‘ 
s-a confundat cu viața, 
viața fiindU-i dăruită fărfT 
nîci o reticență desăvir- 
șirii operei, ea a devenit 
acel bun național nepie
ritor deoarece gindurile 
și imaginile sale repre
zintă esența vieții po
porului nostru. Al acelui 
popor și al acelei țări, 
„dulcea Românie", pentru 
care a trăit și a scris 
Eminescu.

Valeriu RAPEANU

AUTOFI NANȚAREA

Prioritate întreținerii culturilor de cartofi
Cantitatea de precipitații căzută 

de la începutul lunii iunie și pînă 
acum totalizează 48.2 litri pe metrul 
pătrat la Suceava, 50,9 litri pe me
trul pătrat la Rădăuți, 56,3 litri pe 

.metrul pătrat la Dolhasca. Aceasta a 
refăcut in bună parte deficitul do 
apă din sol, creind condiții prielnice 

. dezvoltării plantelor. Practic, cultu- 
" rile s-au înviorat peste tot și există 
• posibilitatea obținerii unor recoite 

mari. Firește, cu condiția intreținc- 
’ “rii corespunzătoare, in continuare, a 

culturilor agricole. Această lucrare 
se desfășoară încă destul de ane
voios deoarece valul de ploi nu a 
trecut. Tovarășul Ilie Lahman, di
rector cu producția vegetală la direc
ția agricolă a județului, ne informa 
că s-a încheiat prașila a doua, atit 
manual, cit și mecanic, la cartofi, 
sfeclă de zahăr, porumb și rădăci- 
noase furajere. La sfecla de zahăr, 
prașila a treia mecanică s-a execu
tat pe 20 la sută din suprafață, iar 
cea manuală — pe 75 la sută.

Chiar dacă ploile căzute In ulti
mele zile nu permit intrarea peste 
tot a mijloacelor mecanice in cimp, 
se controlează in permanență starea 
terenului, deoarece in unele zone a- 
tacul dăunătorilor se face simțit. 
La cooperativa agricolă Forăști, 
pe o tarla de 28 hectare cu 
cartofi de la ferma Antoceni, cultu
ra arată foarte bine, fără buruieni, 
dar, mai ales la margine, era puter
nic infestată. „Anul trecut — ne spu
nea tovarășul Tăchiță Nitu, ingine- 
rul-șef al unității — am obținut o

producție medie de 17 000 kg cartofi 
la hectar. Pentru acest an ne-am 
propus să obținem cel puțin 24 000 kg 
la hectar. De aceea, grăbim lucrări
le de întreținere. Așa se face că, pa 
toate tarlalele, cultura de cartofi 
arată bine. Săptămina trecută am 
început tratamentul contra dăunăto
rilor, pe care l-am executat pe 150

SUCEAVA
hectare din cele 370 ha cu cartofi. 
Dacă ploile vor continua și nu vom 
putea intra cu mijloacele mecanice, 
vom efectua tratamentul manual. 
Buruienile care vor mai apărea vor 
fi plivite, de asemenea, manual".

Aceeași preocupare pentru buna în
treținere a culturilor — și la C.A.P. 
Boroaia. Tehniciană Anica Onișoru 
șefa fermei Bărăști, ne spunea: „Pe 
terenul cultivat cu cartofi, in fer
ma mea, am efectuat două prașile 
mecanice și două manuale, pretum 
și două rebilonări. Am Identificat 
porțiunile infestate si începem 
tratamentul. După terminarea pli- 
vitului buruienilor. vom face 
ultima rebilonare. Avind în ve
dere calitatea lucrărilor de în
treținere pe - care le-am făcut, 
sperăm să realizăm o producție me
die la hectar cu cel puțin 10 tone 
mai mare decît anul trecut".

Cooperativa agricolă de producție 
Drăgușeni cultivă 270 hectare cu

cartofi. Volumul lucrărilor de între
ținere este foarte mare dacă se are 
în vedere că suprafața ocupată de 
culturile prășitoare depășește 1000 
hectare, iar numărul brațelor de 
muncă este de numai 365. Aici s-a 
terminat prașila întii manuală și me
canică, iar prașila.a doua manuală s-a 
realizat doar pe 40 hectare. Sînt 
sole pe care se impune să fie 
efectuată urgent cea de a doua pra
șilă manuală. Pentru a suplini de
ficitul de forță de muncă este nece
sar ca și consiliul popular comunal 
să se implice mai mult in buna des
fășurare a lucrărilor de întreținere, 
antrenind la prășit toți locuitorii, 
inclusiv personalul tehnico-adminis- 
trativ de la unitățile și instituțiile 
din comună. Sint aici și sole întregi

dăunători, 
condițiile 
nu permite

De a- 
terenului 

intrarea
atacate de 
ceea. în 
umed, care .. ______ ____ _
mijloacelor mecanice, trebuie con
stituite rapid formații de coopera
tori care să efectueze manual trata-
mentul contra dăunătorilor la car
tofi. Urgentarea acțiunii se impune 
in întreg consiliul unic agroindus
trial Vadu Moldovei deoarece pînă 
acum Primul tratament s-a efec
tuat pe numai 250 hectare din cele 
I 600 hectare cultivate cu cartofi. In 
acest scop specialiștii au datoria să 
urmărească în permanență starea 
terenului pentru a depista solele in
festate și a hotărî unde și în' ce 
fel să se lucreze.

Sava BEJINAR1U
corespondentul „Scinteii”

- pirghie a
In comuna Periam, județul Timiș, 

relația dintre nivelul de viată al lo
cuitorilor și autofinanțare este 
cit se poate de evidentă. Auto
finanțarea inseamnă, în mod cu
prinzător, o bună gospodărire a 
resurselor, stimularea inițiativei 
cetățenești, a tuturor posibilităților 
de a asigura noi surse de venituri 
care să fie investite în folosul obștii, 
al finanțării unor lucrări sau acțiuni 
de larg interes. Iar comuna Periam 
se autofinantează încă din 1978, con
tribuind, totodată, cu fonduri impor
tante si la bugetul județean.

Cel mai sigur izvor de 
venituri — eficiența activită
ții economice. Este un lueru 
bine Știut că' bugetul oricărei loca
lități este puternic acolo unde si ac
tivitatea economică este puternică. 
La sate, sursa principală o constituie 
veniturile provenite din sectorul 
agricol. în comuna Periam doar 13 
la sută din cei aproape 7 500 de lo
cuitori sint ocupați in agricultură. 
Un paradox ? Nicidecum. Ne aflăm, 
într-adevăr. într-o așezare rurală, 
care are nu mai puțin de 12 400 hec
tare suprafață agricolă. Rezultatele 
bune obținute, in mod constant, de 
cele două cooperative, de întreprin
derea agricolă de stat arată că aici 
oămîntul se lucrează cu pricepere, 
că se practică — cum se spune — o 
agricultură intensivă.

Cu ce se ocupă oamenii într-o co
mună unde agricultura nu absoarbe 
toată forța de muncă ? Poate fac na
veta. vor crede unii. Dar nu este asa. 
S-ar putea afirma chiar contrariul : 
cei ce făceau naveta s-au întors (si 
continuă să se întoarcă) acasă. In
clusiv tinerii. Foștii navetiști sint de 
mare folos activităților de mică in
dustrie ce se dezvoltă : ei au deprins, 
pe șantiere sau în mari unități re
publicane. meserii foarte utile. Reîn- 
toreîndu-ne la întrebare, consemnăm 
explicațiile oe care ni le oferă pri
marul comunei. Livia Opritescu.

— în comuna noastră există nu
meroase unităti de producție indus
trială. Pe lingă cea mai veche dintre 
ele — fabrica de pălării „Lux", unde 
lucrează 400 de muncitori policalifi- 
cati în 5—6 meserii — au luat ființă 
secții ale unor întreprinderi indus-, 
triale — o secție de repansat pentru 
„Industria linii" Timișoara, o alta 
a I.M.A.I.A.-Timiș. care execută pie
se pentru unelte agricole, ca si ale 
unor cooperative meșteșugărești cu 
sediul în alte localități : o secție de 
dărăcit lină si una de trico
taje de serie si Ia comandă a 
cooperativei „Colortex" din Ti

progresului economico - social al localităților
misoara. o alta de țesut covoa
re plușate aparțintnd cooperativei 
..Bănățeanul" din SînnlcOlau Mare. 
Unele din produsele noastre indus
triale se exportă, ceea ce atestă ca
litatea lor. Prin dezvoltarea micii 
industrii, procentul celor ce lucrează 
în sectorul industrial al comunei a 
ajuns la 2a la sută din totalul popu
lației.

Poate la început să fi fost dorința 
de a realiza unele lucrări mai repe
de. mai bine si mai ieftin, lucru 
anevoie de obținut cu materiale adu
se si cu meseriași din alte părți. Fapt 
este că. în prezent, consiliul popular 
este proprietarul unor ateliere de 
mare trebuință : o secție mecanică 
ce execută lucrări de fierărie si ti-

prospere, unde oamenii cîștigă bine, 
si prestările de servicii trebuie să 
tină oașul cu pretențiile unui public 
cu nimic mai prejos decit cel de Ia 
oraș. Anul trecut, totalul încasărilor, 
la acest capitol, a fost de 6.2 mili
oane lei. Aproape 26 000 de lei pe fa
milie. (în comună sint 2 400 de fa
milii). Există, desigur, ateliere de tot 
felul : frizerie si coafură, croitorie 
si încălțăminte, reparații de radio- 
TV si aparatură electrocasnică. sani
tare si altele. în prezent se lucrează, 
tot în regie proprie, la o noua clă
dire pentru postă, ce va satisface o 
bună narte din cererile de instalare 
a unor posturi telefonice la domici
liu : celor 200 de abonați li se vor 
adăuga încă o mie. Moara si brută

Prin munca și contribuția cetățenilor - 
comuna Periam, județul Timiș, 

în plin proces de urbanizare

nichigerie. o balastieră si. bineînțe
les, o echipă de 70 de meseriași 
constructori. Astfel că. fără a mai 
cere spriiin de nicăieri, consiliul 
popular comunal a reușit să con
struiască. în regie proprie, cinci 
blocuri de locuințe cu 82 de aparta
mente pentru Specialiști, o baie Pu
blică. un castel de apă cu o capaci
tate de 300 000 litri. S-au exe
cutat. de asemenea, importante lu
crări de sporire a gradului de con
fort, de urbanizare. Comuna dis
pune de o rețea de apă potabilă de 
18 km. alimentată de trei puțuri, si 
38 km de trotuare.

Faptul că. plantațiile de pomi fruc- ' 
tiferi ale întreprinderii agricole de 
stat se află pe teritoriul comunei stă 
la baza unei alte secții de producție, 
în curs de realizare : de fabricare a 
sucurilor de fructe. Ele se produc 
si în prezent, datorită unui muncitor 
deosebit de inventiv (fost navetist la 
Craiova), Mihai Dragoș, care a 
pus la punct toată aparatul a 
necesară unei Sifonării, a pro
ducției de suc oe bază de concen
trate si care lucrează acum la o 
nouă tehnologie pentru fabricarea de 
sucuri naturale. Si astfel, mica in
dustrie realizează anual aproape 6 
milioane lei producție.

Serviciile — in pas cu ce
rințele evoluate ale popu
lației, Este de Ia sine Înțeles că, 
într-o comună cu unităti economice

ria sint dintre cele mai solicitate 
servicii ale comunei. Secția de sucuri 
si sifoane. care se va dezvolta sim
țitor. va avea si un serviciu de trans
port la domiciliu. în comună există 
230 de posesori de autoturisme, care 
au nevoie de un service, iar in acest 
an se prevede amenajarea unui 
ștrand pe Mureș.

Profilul si calitatea serviciilor au 
fost impuse sau au mers paralel eu 
gradul de civilizație al comunei. în 
ansamblu, si al fiecărei gospodării 
în parte. La Periam se numără cu 
sutele casele care au instalații de 
baie (400 dintre ele sînt racordate la 

•rețeaua de apă a comunei, altele au 
surse proprii), circa 100 de familii au 
pian. Viata culturală, atit de impor
tantă pentru cei tineri, beneficiază 
de o bună bază materială. Sala că
minului cultural a fost gazda unor 
reputate colective teatrale, inclusiv 
din Capitală, pe lingă propriile acti
vități. cinematograful, discoteca, bi
blioteca fiind locuri de intilnire ale 
tinerilor, si nu numai ale lor. locui
torii din Periam fiind dornici să fie 
la curent cu noutățile culturale si ar
tistice. Există numeroase terenuri de 
soort. o bază de agrement. Nu este 
de mirare deci că 8.5 la sută din 
populație lucrează in sectorul prestă
rilor de servicii.
„Din comuna noastră, cine 

vine nu mai pleacă". Ara dorit 
să vedem cum se reflectă aceste ci
fre si procente în viata oamenilor.

pe ce se bizuie realizarea autogos- 
oodăririi si autofinanțării comunei. 
De fapt, la temelia acestor realizări, 
care au ridicat nivelul de trai din 
comună la cel specific urban (fără 
dezagrementele acestuia) se află hăr
nicia locuitorilor, concepția lor să
nătoasă după care numai omul bol
nav poate sta degeaba. Dan Mihăilă 
este țăran cooperator. I-am vizitat 
casa cu cele 4 camere și dependințe. 
Creste animale, cultivă zarzavat, pe 
lingă munca la C.A.P. „Nu cade din 
cer nimica, ne spune el. Trebuie să 
muncești". Csillag Ecaterina este res
ponsabila compartimentului de crea
ție al fabricii „Lux". Pe lingă mun
ca de la fabrică si de acasă. îm
preună cu familia, mai ia în acord 
global de la C.A.P. cite 10 rinduri de 
sfeclă de zahăr. în casa învățătorilor 
Rozalia si Mihai Băcican nu lipsea 
nimic din ceea ce te astepti să gă
sești la niște intelectuali : o biblio
tecă mare, tablouri, bibelouri, un 
pian. La poartă o „Dacia". Sint ro
dul muncii a 30 de ani la catedră, 
dar sî al unei activități neobosite. în 
timpul liber. în curte se cultivă zar
zavat, se cresc animale si. în fiecare 
an. tovarășul învățător ia. spre între
ținere. anumite suprafețe de porumb 
si sfeclă de zahăr de Ia C.A.P. „Am 
călătorit si în alte țări, ne spunea 
Mihai Băcican. dar nicăieri nu e mai 
bine ca la noi. Și — constat cu plă
cere — la concluzia aceasta au ajuns 
si multi dintre foștii mei școlari, care 
au început' să se întoarcă în comu
nă : Mihaela Boboș. profesoară de , 
franceză, soții Strutinschi — ambii 
dascăli, familia Czenke (el este agro
nom). familia Cristea (medici) și 
multi alții. Pe la noi se spune că 
cine bea apă din Mures nu mai 
pleacă".

Iată, așadar, cum arată o comună 
în care spiritul gospodăresc al pri
măriei. conjugat cu hărnicia si ini
țiativa locuitorilor au creat noi surse 
de venituri, ceea ce a dat posibili
tatea investirii în lucrări ce au ridi
cat standardul de viată al întregii 
obști. Un argument. în acest sens, il 
constituie si faptul că. pentru activi
tatea edilitar-gosnodăreașcă depusă 
în 1984. anul trecut, comunei Periam 
i s-a decernat Ordinul Muncii clasa 
I. „Aveam 13 300 de puncte, atunci, 
în 1985 am acumulat 19 700. Oare ce 
loc vom ocupa ?“ se întreabă primă
rița. Desigur, unul fruntaș. Dar să 
așteptăm rezultatele întrecerii.

Rodlca ȘERBAN 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii*
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

Cronica zilei Ziua Aviației Republicii Socialiste România

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la Plenara Consiliului Național al Organizației Pionierilor

în perioada 11—14 iunie s-a aflat 
în vizită în țara noastră Hans-Joa- 
chim Seeler. deputat veăt-german in 
Parlamentul european.

în timpul șederii in România, oas
petele a avut întrevederi cu pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Nicolae Giosan. cu membri ai Grupu
lui român al Uniunii Interparlamen
tare, De asemenea, a avut convor
biri la conducerile unor ministere, 
instituții centrale-, organizații de 
masă și obștești și a vizitat obiec
tive social-culturale din Capitală.

(Agerpres)

TEMERARE ARIPI ROMÂNEȘTI

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
în aceste zile cu profunde semnificații aniversare, 

tn care întregul nostru popor sărbătorește cu inaltă 
mindrie patriotică gloriosul jubileu al Partidului 
Comunist Român și împlinirea a 51) de ani de la 
procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la 
Brașov, noi, pionierii și șoimii patriei, cadrele care 
muncesc cu copiii țării, omagiem cu dragoste fierbinte, 
cu cea mai profundă emoție si nemărginit respect 
luminoasa dumneavoastră personalitate, exemplu viu 
de dăruire patriotică, revoluționară pentru fericirea și 
bunăstarea poporului. înțelept strateg și ctitor genial 
al măreței opere de făurire a socialismului și comu
nismului în scumpa noastră patrie.

Vă rugăm să ne permiteți, mult stimate tovarășe 
secretar general, ca. în numele milioanelor de copii 
ai patriei, noi, participanții Ia Plenara Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, cu inimile vibrînd 
de adincă și nețărmurită dragoste, să vă adresăm cele 
mai vii mulțumiri, sentimentele de fierbinte recunoș
tință și aleasă prețuire pe care cele mai tinere vlăstare 
le nutresc față de dumneavoastră, prietenul și părin
tele cel mai iubit și stimat al copiilor, pentru grija 
și atenția deosebită cu care ne înconjurați copilăria 
fericită, pentru excepționalele condiții de viată, muncă 
si învățătură de care dispunem in epoca de aur a 
României socialiste.

Cu deosebit respect, profundă dragoste și recunoș
tință ne îndreptăm gîndurile către tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al partidului, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele Consiliului Național 
al Științei și învățămintului, eminent militant politic 
și om de știință de renume mondial, mamă iubitoare 
a tuturor copiilor patriei, care își dedică viața cu 
nețărmurit patriotism și inaltă competență dezvoltării 
științei, învățămintului și culturii in țara noastră, 
afirmării multilaterale a personalității umane.

Creată din inițiativa dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Organizația 
Șoimii Patriei, împreună cu Organizația Pionierilor, 
sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, 
în colaborare cu școala, organizațiile de tineret, femei, 
cu ceilalți factori, aduc o importantă contribuție la 
educarea în spirit patriotic, 
copiilor țării încă de la cea mai fragedă virstă, 
dezvoltarea dragostei față de patrie, partid 
a respectului față de muncă

*•
Simbătă s-a desfășurat tn CaDi- 

tală Plenara Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, care a ana
lizat activitatea desfășurată de Or
ganizația Pionierilor și Organizația 
Șoimii Patriei pentru educarea pa
triotică, revoluționară, comunistă a 
șoimilor patriei. în spiritul documen
telor celui de-al XlII-îea Congres al

revoluționar a tuturor 
ia 

și popor, 
bunurilorși făuritorii

P.C.R.. al indicațiilor șl orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al partidului. Ple
nara a adoptat, potrivit hotăririlor 
celei de-a V-a Conferințe Naționale 
a Organizației Pionierilor, măsuri cu 
privire la intensificarea activității 
de educare patriotică, comunistă, 
revoluționară a șoimilor patriei, a 
tuturor copiilor.

materiale, a dorinței de a crește harnici, cutezători, 
cinstiți, demni.

Vă raportăm, 
că Organizația 
tregii activități . _ _ . _
virstei, a semnificației apartenenței lor la o organi
zație revoluționară, a faptului că viata lor .fericită, 
lipsită de griji, condițiile de educare și formare dc 
care beneficiază se datoresc muncii eroice a întregului 
nostru popor, preocupării permanente a partidului, 
personal a dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru care noi, copiii, 
sintem — așa cum ne denumiți cu dragoste și căldură 
— „viitorul națiunii, primăvara poporului nostru, 
comunismul".

Pentru toate acestea, vă mulțumim din adincul Ini
milor noastre și vă asigurăm că. prin tot ceea ce vom 
face, ne vom dovedi demni de încrederea pe care o 
învestiți in noi.

Vă asigurăm, mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, invătind din marea carte a iu
birii de tară, din înălțătorul exemplu al vieții Si acti
vității dumneavoastră, pentru copiii României socia
liste nu există țel mai inalt decit acela de a creste 
ca patrioți adevărați și comuniști de omenie, de a con
tribui activ, incă de Ia această virstă, Ia edificarea 
socialismului și comunismului în patria noastră.

învățind și muncind într-o tară liberă și indepen
dentă, noi, copiii, știm că numai in condiții de pace și 
liniște ne putem realiza visurile, aspirațiile si idea
lurile. ne putem consacra plenar înfloririi multilate
rale a patriei. Iată de ce ne alăturăm din toată ini
ma gindurile și fapta luptei poporului nostru, iniția
tivelor și demersurilor în favoarea dezarmării si păcii, 
întreprinse cu inaltă responsabilitate pentru soarta 
umanității, de dumneavoastră, erou al păcii, stimat si 
prețuit pe toate meridianele planetei.

Vă mulțumim incă o dată pentru dragostea si căldu
ra cu care ne ocrotiți copilăria si vă adresăm cele 
mai alese ginduri de recunoștință, de dragoste și devo
tament. angajîndu-ne solemn că vom invăta si vom 
munci cu entuziasm si răspundere comunistă, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru a răspunde prin 
fapte exemplare încrederii pe care partidul, dumnea
voastră personal o învestiți în noi. pentru a crește 
ca cetățeni adevărat!, continuatori demni ai operei 
înaintașilor, ai mărețelor înfăptuiri ale _eroicului 
nostru popor, în scumpa i-----
Socialistă România.

*
într-o 

suflețire 
participanții la plenară au adoptat o 
telegramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

mult stimate tovarășe secretar generai, 
Șoimii Patriei situează in centrul in- 
infelegerea de către copii, pe măsura TULCEA :

15 unități economice 
au îndeplinit planul 
pe primul semestru

Oamen.ii, muncii din 15 unități 
economice ale județului Tulcea 
raportează îndeplinirea pianu
lui pe primul semestru al anu
lui la producția-marfă indus
trială. Astfel, în perioada care 
a mai rămas pină la sfîrșitul 
lunii iunie vor fi realizate su
plimentar produse în valoare 
de peste 160 milioane lei. în
tregul spor de producție este 
obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii, ca urmare 
a modernizării fluxurilor de 
producție și a proceselor teh
nologice. Dintre aceste unități 
evidențiem exploatările miniere 
Mahmudia-Somova și Alțte- 
Tepe. întreprinderea de repa
rații nave și utilaje, întreprin
derea de confecții din Tulcea, 
Filatura de bumbac Isaccea. 
(Neculai Amihulesei, corespon
dentul „Scînteii").

tv

noastră patrie. Republica

atmosferă de puternică In
și angajare patriotică.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie șt hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 15 iunie, ora 21 — 18 iunie, 
ora 21. In țară i .Vremea ya fi calda, 
cu cerul variabil. în zonele de deal și ■■ 
de munte, și . izolat In restul teritoriu^

lut, In cursul după-amlezelor, vor că
dea averse de ploaie însoțite de des
cărcări electrice. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 12 șl 22 de 
grade, cele maxime între 24 și 34 de 
grade. Dimineața, 
nare, ceață slabă, 
me caldă cu cer 
sufla slab pînă la 
turtle minime vor

în zonele depreslo- 
In București : Vre- 
variabll. Vlntul va 
moderat. Tempera- 

____  ______  . __ fi cuprinse între 16 . 
și-19 grade, cele maxime intre’ 30 șl 33 
de grade.____________ ■ ;t. .■ :

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

ȚIGARA-acest dușman al sănătății...
Foarte multe persoane, fumătoare, 

se adresează medicului pentru une
le suferințe și tulburări digestive 
prezente intr-o primă fază mai ales 
dimineața, 
cu timpul, 
cea dinții 
renunțarea 
acest sens 
docent Benedict Gheorghescu, șeful 
clinicii de gastroenterologie, Spita
lul Fundeni :

— Este știut că din arderea tutu
nului rezultă o serie de substanțe 
toxice, dintre care o parte acționea
ză asupra plăminilor, iar alta trece 
sau se elimină prin stomac și intes
tin. La locul de eliminare, respec
tiv la nivelul peretelui stomacului și 
al intestinului, nicotină și numeroși 
alți derivați stimulează excesiv ce
lulele care secretă hormoni de mare 
importanță pentru organism, hor" 
moni cum sint gastrina și secretina, 
care asigură in mod obișnuit func
ționarea normală a segmentelor res
pective ale tubului digestiv. Secreta
rea in cantități mari a acestor hor
moni dereglează funcțiile digestive 
ale stomacului și intestinului. Astfel, 
creșterea secreției de gastrină favo
rizează o creștere a cantității de acid 
clorhidric și de pepsină, acești doi 
factori fiind implicați in apariția ul
cerului gastric și duodenal.

Un alt aspect al problemei este că, 
în același timp, țesuturile și mu
coasele stomacului și intestinul, res
pectiv duodenului, care au fost in 
contact cu unii produși de ardere a 
țigării devin mai fragile și pot pre
zenta reacții inflamatorii de diferite 
tipuri, mai ales gastrite și duodenite.

Efectele țigării sint și mai puter
nice dacă se fumează dimineața, 
înainte de a minca. Sînt persoane 
care se trezesc noaptea și mai 
trag o țigară si tocmai aceste 
persoane se miră cind apar primele 
simptome de boală. Dintre numeroa
sele dereglări funcționale și morfo
logice resimțite de fumători amin
tim senzațiile de jenă gastrică, ar
suri epigastrice (in zona superioară 
stomacului) și retrosternale — cei 
mai mulți se plîng de arsuri in „ca
pul pieptului" — grețuri, mai ales 
dimineața, Însoțite uneori de senza
ția de vărsături. Datorită pătrunde
rii și te circulația singelui a unor 
substanțe toxice rezultate din arde
rea tutunului apar dureri de cap. 
amețeli, indispoziții generale, irita- 
bilitate, toate influențînd starea de 
sănătate și randamentul fizic și in
telectual.

Numeroase studii, observații clini
ce și date experimentale demon
strează că fumatul intirzie vindeca
rea, închiderea leziunilor ulceroase, 
a eroziunilor și 'accentuează proce
sele inflamatorii din stomac, duo
den etc. Este un fapt cunoscut din 
practica medicală că, oricit de co
rect ar fi un tratament al bolii ul
ceroase, prin fumat sint anihilate 
unele efecte terapeutice și se intir
zie in mod evident vindecarea afec
țiunilor respective. Din aceste moti
ve, cu ani in urmă, in unele clinici 
din București — s-ar putea ca și din 
țară — 
terna ți 
avizați 
rolului 
nunțau 
tratamentul,
•pecialiștilor de a-i salva. Metoda ar

dar care se accentuează 
Și rămin surprinse cind 
indicație medicală este 
la fumat. Explicații in 

ne sînt date de conf. dr.

bolnavii fumători erau ex- 
de șeful clinicii dacă, fiind 
de gravitatea bolii lor și a 
nefast al fumatului, nu re
ia acest obicei, făcind inutile 

spitalizarea și efortul

putea să fie dură, dar adevărul este 
că o educație sanitară bazată pe ar
gumente științifice ar putea contri
bui la reducerea considerabilă a nu
mărului de fumători.

Ce argument poate fi mai convin
gător decît faptul că afecțiuni grave, 
cum sînt carterul esofagului și cel 
gastric, fără a mai vorbi de cel 
pulmonar, sînt corelate în numeroa
sele studii din toate țările cu numă
rul de țigări fumate zilnic și cu du
rata in timp a obiceiului de a fuma.

în mod firesc apare întrebarea : 
din ce etapă a vieții devine fumatul 
nociv pentru organism ? Un studiu 
al Organizației Mondiale a Sănătății 
efectuat pe circa 51 500 femei gravi
de arată că cele care au fumat in 
timpul sarcinii au dat naștere, in 
procent mai mare, unor copii pre
maturi sau cu o greutate la naștere 
a copilului mai mică decît , cea nor
mală. Cercetîndu-se la gravidele fu
mătoare mișcările respiratorii ale 
fătului în ultimele zece săptămini 
ale sarcinii s-a constatat că. după 
două țigări fumate de mamă, mișcă
rile respiratorii ale fătului ei so re
duc cu o Ireime. timp de aproxima
tiv 2 ore. Se înțelege că la 10—15 
țigări cit fumează o femeie care a 
deprins acest obicei, mișcările res
piratorii ale fătului se mențin la un 
ritm scăzut aproape tot timpul, in- 
fluențind astfel în mod negativ dez
voltarea organismului. Mai este ne
voie să arătăm cit de nocivă esta 
țigara pentru copil dacă organismul 
său este nevoit să suporte consecin
țele fumatului incă înainte de a se 
naște ?

Fumul de țigară o dată inhalat pă
trunde și în circuitul sanguin, ac- 
ționind asupra vaselor de singe. Dr. 
Francisc Proinov. de la Spitalul cli
nic Fundeni. cunoscut specialist in 
acest domeniu, ne precizează că în
tre cauzele apariției arteritelor — 
afecțiuni severe ale vaselor de sin
ge — fumatul deține un rol princi
pal. Nicotină acționează asupra ar
terelor determinînd un spasm, o 
constricție a peretelui arterial, ceea' 
ce va reduce cantitatea de singe cir
culant, deci și de oxigen. Se reduce 
astfel capacitatea de nutriție și do 
oxigenare a diferitelor țesuturi, ale 
inimii, creierului, membrelor infe
rioare etc., ajungîndu-se cu timpul 
la suferințe de diferite intensități 
pină la infarct, angină pectorală, is
chemie periferică etc.

Sînt categorii de bolnavi care so
licită medicamente și de altfel le și 
iau cu conștiinciozitate, dar ceea ce 
este elementar pentru ameliorarea 
bolii nu fac. spunînd că nu pot re
nunța la fumat. Or. se știe că în ar
terite mai importantă decît medica
mentele este renunțarea la țigări. 
Sint numeroși bolnavi care la con
sult aveau un indice oscilometric 
foarte scăzut și care numai prin a- 
bandonarea fumatului au obținut 
ameliorări ale circulației periferice a 
sîngelui. în aceste situații, medica
mentele contribuie și ele la crește
rea capacității de mers fără cunos
cutele crampe din mușchi. Să nu fim 
insă greșit ințeleși. conchide dr. 
Fr. Proinov, nu orice arterită se vin
decă numai prin renunțarea la fu
mat, dar s-ar fi 
riția ei dacă nu 
obicei nesănătos.

T1RGU JIU: 
Noi construcții 
social-edilitare

Asemenea tuturor localități
lor țării, municipiul Tirgu Jiu 
este înscris activ pe calea mo

dernizării, a înnbifti cSîs’Tm8o- i 
. <gățirjt_continue ajaeișajuîuJ șăui, 

socigj-gdilitar. Rîțțte^țr.deosebi- 
te se înregistrează în zona cen
trală a orașului, aflată în pre
zent te plin proces de recon
strucție și sistematizare, unde 
vor fi înălțate, într-o viziune 
arhitectonică modernă, peste 
1 000 de apartamente, o vastă 
rețea de instituții și edificii de 
interes public. Prin finalizarea 
în aceste zile a lucrărilor din 
prima etapă s-a încheiat sis
tematizarea străzii Unirii, care 
însumează, în blocuri cu 4, 5 
și 8 niveluri, peste 500 de apar
tamente confortabile, diverse 
dotări tehnico-edilitare și spații 
funcționale în care se asigură 
servicii pentru populație și un 
comerț ” modern, civilizat. In 
stadii avansate de construcție- se 
află, de asemenea, noile blocuri 
de locuințe din cartierele 
,.Traian", „Bradului" și „Victo
riei", obiectivele integrate com
plexului sportiv și de agrement 
din zona „Debarcader", hotelul 
și baza complexă de refacere a 
capacității de efort din incinta 
stadionului central. edificiul 
noii gări și altele — toate a- 
cestea constituindu-se într-o e- 
locventă expresie a grijii su
preme față de om. față de con
tinua sa prosperitate materială 
și spirituală. (Dumitru Prună, 
corespondentul „Scînteii").

SĂLAJ : Producție fizică 
peste prevederi

Prin aplicarea cu succes a 
măsurilor privind modernizarea 
proceselor de producție și creș
terea productivității muncii, oa
menii muncii din unitățile in
dustriale din județul Sălaj au 
realizat, peste prevederile de 
plan. 17 000 tone la extracția 
de cărbune net, 84 tone pro
duse din vată minerală, 2,1 mi
lioane m.p. produse hidroizo- 
latoare, 270 000 m.p. țesături din 
fibră de sticlă, 27 000 tone cal
car. aproape 1 milion cărămizi 
și blocuri ceramice. 7 500 mp 
plăci termoizolatoare. 28 000 
armături din fontă. 11 300 ar
mături din oțel. Printre uni
tățile care se înscriu cu cele 
mai mari depășiri la producția 
fizică se numără întreprinderea 
de materiale izolatoare din 
Șimleu Siivaniei, întreprinde
rea minieră Sărmășag. Exploa
tarea minieră Jibou, întreprin
derea de armături industriale 
din fontă și oțel din Zalău. 
(Eugen Teglaș, corespondentul 
„Scînteii").

11 30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan (color). „Vizitatorii". 
Episodul 2

12.40 Din cununa cînteculul românesc. 
13,00 Album duminical (color) • Melo

dii... melodii • Cotidianul in 600 
de secunde • Dincolo de rampă... 
surprize muzicale • Instantanee 
de vacanță — reportaj • secven
țe din Festivalul internațional de 
muzică ușoară „Orfeul de Aur" 
• Teatru scurt • Lumea minu
nată a filmului • Tineri inter
pret In Festivalul național „Cin
tarea României" • Telesport

14,45 De ziua aviației • Temerarii înăl
țimilor (color)

19,00 Telejurnal
19.20 Țara mea azi (color). Județul 

Brăila tn anul 65 al partidului
19.40 Cintarea României (color). De pe 

marea scenă a țării pe micul 
ecran. Emisiune realizată tn cola
borare cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste șl cu Comi
tetul de cultură șl educație socia
listă al județului Brăila

20.20 Film artistic (color). „Povestea 
tinerei Juana"

21,50 Telejurnal
LUNI, 1« IUNIEA

20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnlco-știlnțific (color)
20,40. Tezaur -folcloric (color) ■ ' ■;
21,00 Rpman foileton (color),,. ..Zborul 

șolihulul". Producție a televiziunii 
din R.D. Germană. Premiera pș 
țară. Episodul 2

21,50 Telejurnal

Sărbătorim în fiecare 
an, în. cea de-a treia 

. duminică a lunii iunie. 
Ziuă aviației Republicii 
Socialiste România. Cu 
76 de ani în urmă, la 17 
iunie .1910, pe Cîmpul de 
Ia Cotroceni se ridica în 
aer, pentru prima dată, 
aeroplanul lui Aurel 
Vlaicu, pionier și con
structor aeronautic al 
cărui nume ocupă un loc 
de mare cinste în istoria 
aviației mondiale. Fru
moasele tradiții ale aripi
lor românești, clădite cu 
concursul activității ști
ințifice și tehnice a ma
rilor precursori. Vuia, 
Vlaicu. Coandă. continua
te de alți slujitori ai zbo
rului. au fost eroic îm
bogățite în anii construc
ției socialiste, în special 
în perioada care a trecut 
de Ia Congresul 
IX-lea al 
cînd, prin 
hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în
treaga viață social-econo- 
rhică. toate ramurile in
dustriale din țara noas
tră au cunoscut o dezvol
tare fără precedent.

Datorită grijii perina 
nente a partidului, 
secretarului său general 
dispunem azi de o indus
trie aeronautică înflori
toare, care produce avioa
ne de vînătoare-bombar- 
dament IAR-93, elicopte
re IAR-316 și IAR 330, 
avioane de linie ROMBAC 
de mare performanță, 
avioane utilitare, motoa
re de aviație, echipamen
te speciale pentru aero
nave, aparatură electro
nică de bord. agregate 
pentru deservirea zboru
rilor, mijloace de trans
misiuni și protecție a na
vigației aeriene etc.

Asemenea întregului 
personal al aviației, osta
șii aerului se prezintă 
la sărbătoarea aripilor 
românești cu rezultate 
deosebite In pregătirea 
de luptă și politică, te 
toate domeniile de acti
vitate. Cu fiecare zbor de 
antrenament, cu fiecare 
aplicație ei raportează 
comandantului suprem 
al forțelor noastre 
armate, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, că sint 
gata în orice moment să 
acționeze în situații ae
riene complexe, în con
dițiile folosirii unul in
tens bruiaj radioelectro- 
nic, să desfășoare lupta 
independent și în coope
rare cu trupele de apăra
re antiaeriană a terito- ___ _____ ____ _____ _
rir^sba^wrPaeri^jl|aM .apreciere
țării, sprijinirii trupelor r®P°rt®™1
de uscat, marinei milita- Ta adresa maiorilor
re, celorlalte forțe ale Constantin Miron, Vasile 

^sistemului apărării națio- Băicoianu, Dorin Alexiu,

nale. Muncind cu abnega
ție și dăruire revoluționa
ră pentru înfăptuirea in
tegrală ..................
li ta te a 
rectivei
suprem,...................
rii și tehnicienii din uni
tățile in care lucrează 
maiorii Petru Pop șl 
Mihai Grosu și căpitanul 
Jănică Poenaru, alți nu-

și de înaltă ca- 
prevederilor Di- 

comandantului 
piloții. navigato-

a căpitanului Virgil-Sa- 
ramet și, a altor iscusiți 
elicopteriști, care-și dez
voltă zi de zi cunoștințe
le și deprinderile privind 
folosirea elicopterelor in 
luptă in cele mai diverse 
condiții de relief și climă.

Le-am urmărit, nu de 
mult, într-o aplicație de 
zbor evoluția. Cu o pre
cizie uimitoare și prin

putut preveni apa- 
se deprindea acest

Elena MANTU

BULETIN RUTIER

al 
partidului, 
contribuția

luptători aerieni

11

meroșl
din alte unități militare 
de aviație au obținut, în 
cinstea acestui eveni
ment, rezultate foarte 
bune Ia toate categoriile 
de pregătire. Locotenent- 
coloneii Florea Matei și 
Luca Drăguș. maiorul 
Traian Bica și căpitanul 
Gheorghe Catrina sint 
numai cîțiva dintre piloții 
care-și mărturisesc în
dreptățită mîndrie pentru 
faptul că și-au perfecțio
nat măiestria de luptători 
aerieni pe avioanele de 
concepție și producție 
românească IAR-93. con
tribuind. prin calificati
vele dobîndite. la menți
nerea și consolidarea ti
tlurilor de frunte ale co
lectivelor ostășești din 
care fac parte. Cuvinte

surprindere ajuns
exact la momentul ordo
nat deasupra obiectivului 
pe care trebuiau să-l 
neutralizeze, îndeplinin- 
du-și ireproșabil misiu
nea. Cronica aviației păs
trează, totodată, la Ioc 
de înaltă cinstire eroica 
participare, de-a lungul 
anilor, a elicopteriștilor 
la bătăliile pașnice pen
tru viață, împotriva ape
lor dezlănțuite, cît și în 
alte împrejurări pe fron
tul construcției socialiste, 
unde patria le-a cerut-o.

Și locotenenț-colonelul 
Marin Diaconescu, maio
rii Ion Soporan, Pavel 
Oțelea. Constantin Har- 
pailă și alți piloți pe su
personice se prezintă la 
Ziua aviației cu califi
cative maxime. Acești te- 

jnerari ai zborului, pen- 
”tru a ptitea struni cu" 
succes. în. lupta aeriană, 
săgețile lor argintii, tre
buie să se întreacă per
manent

ceea ce privește pregăti
rea. rezistența psihică șl 
fizică, tenacitatea și cu
rajul, operativitatea. în
cununare strălucită a 
unei asemenea pregătiri 
— brevetul și insigna de 
pilot clasa I ce le-au fost 
acordate, asemenea mul
tora dintre piloții noștri 
militari.

Acum, Ia zi de sărbă
toare. evidențiem și con
tribuția însemnată pe 
care piloții companiei ae
riene TAROM, alături de 
întregul personal al avia
ției civile, o aduc la fău
rirea noului prestigiu al 
aripelor românești în 
lume. între ei — piloții 
Mircea Tapu, Ovidiu 
Cecăreanu, Ion Lixandru 
și Valeriu Enache. primii 
doi autori, in urmă cu 
aproape 4 ani, ai zborului 
demonstrativ cu ROMBAC 
1-11, ceilalți doi au zbu
rat pînă acum peste 9 000 
de ore numai cu avioane 
tip BAC și ROMBAC. 
înalta competență a 
piloților români face ca 
pe cele peste 100 aeropor
turi din lume de cite ori 
decolează sau aterizează 
un avion românesc pa
sagerii să aplaude bucu
roși' îrț semn de recunoș
tință.

De ziua sărbătorii ari
pilor românești, aviatorii 
patriei, muncitorii, tehni
cienii și inginerii care lu
crează în aeronautică își 
exprimă gîndurile lor de 
profundă recunoștință și 
nemărginit devotament 
față de Partidul Comu
nist Român,, față de 
secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
integrîndu-și 
în marile 
poporului, i 
pasiune și spirit revolu
ționar pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin din 
hotărîrile Congresului al 
XIII-lea.

Zborul lor, al temera
rilor aviatori își înscrie 
grațios și demn traiecto
ria în zborul înalt al na
țiunii române spre comu
nism. Aviatorii duc mal 
departe valoroase și bo
gate tradiții. își perfec
ționează permanent pre
gătirea de luptă, politică 
și de specialitate pentru 
a fi gata in orice moment 
ca, la chemarea patriei 
și partidului, la ordinul 
comandantului suprem, 
împreună cu întreaga 
armată, cu întregul popor 
să apere independența, 
suveranitatea și integri
tatea teritorială ale pa
triei, cerul senin și opera, 
constructivă pașnică ale 
României socialiste.

I rezultatele 
realizări ale 
muncind cu

pe ei înșiși în
Maior Ion MOISE

Foto. : St. Ionesca^^

Informații de ia Inspectoratul General al Miliției 
Direcția circulație

Ploile care au căzut în ultimele 
zile au creat pe arterele rutiere difi
cultăți unora dintre cei aflați la 
volan. Se știe că în condiții de 
ploaie riscul derapării este foarte 
mare dacă se rulează cu viteze nea
decvate, iar diminuarea vizibilității, 
accentuată in cazul cînd plouă to
rențial, face și mai anevoioasă orien
tarea celui de la volan. în aseme
nea condiții, se impune reducerea 
substanțială a vitezei și chiar oprirea 
autovehiculelor te afara părții caro
sabile pină ce scade intensitatea 
ploii. Pericolul derapării la viteze 
excesive crește și mai mult in timpul 
virajelor și depășirilor, precum și in 
momentul în care situații neaștep
tate impun oprirea bruscă a auto
vehiculelor. Prudența de care a dat 
dovadă pe o șosea alunecoasă, in 

.apropierea uneHșcoli. și viteza redu
să cu care se deplasa i-au per
mis conducătorului autoturismului 
2—MH—423 să evite lovirea unui 
minor care traversa strada în fu
gă și fără să se asigure. Condu
cted preventiv, pe raza orașului 
Bîrlad, șoferul Florea Dima, eu 
autocamionul 21—VS—1590, a redus 
viteza la depășirea unei căruțe și 
a prevenit astfel accidentarea unei 
fetițe care i-a țișnit te față pe neaș
teptate. Tot ca urmare a mersului 
preventiv de care a dat dovadă la 
depășirea unui vehicul staționat, șo
ferul de la volanul autoturismului 
4—CJ—557 a reușit să salveze viața 
unui copil care s-a smuls din mina 
mamei sale și a apărut brusc in fața 
mașinii.

Cu prilejul unor sondaje efectuate 
pe trasee de către agenții de circu
lație s-a constatat că un număr re
dus de conducători auto folosesc in 
caz de ploaie luminile de întîlnire. 
Avantajul utilizării fazei de întîlni
re este evident : el asigură o mai 
bună orientare a celui de la volan 
asupra traseului, observarea autove
hiculelor in timpul deplasării, obiș
nuiește vederea cu luminozitatea in 
condiții de ploaie. Din nefericire, mai 
există conducători auto care nu-și 
montează ambele ștergătoare de 
parbriz, diminuînd astfel posibilită
țile de asigurare a unei vizibilități 
corespunzătoare din interiorul mași-

nii. Totodată, este necesar să se evite 
efectuarea unor manevre riscante 
care pot genera situații periculoase. 
Pe raza comunei sătmărene Botiz, o 
depășire executată cil viteză excesi
vă, pe o ploaie torențială, de către 
conducătorul autoturismului 1—SM— 
5266, a avut drept consecință coli
ziunea cu un autocamion venind din 
sens opus, ceea ce a făcut ca două 
persoane să-și piardă viața. Tot pe 
timp de ploaie, conducted pe una 
din străzile Capitalei cu viteză ex
cesivă; T. Simion a derapat, tampo- 
nindu-și violent autoturismul cu un 
alt autovehicul. în urma impactului, 
șoferul imprudent și-a pierdut via
ța, iar soția a fost grav rănită.

în locurile frecventate de copii, 
unde există oricînd posibilitatea a- 
pariției acestora pe suprafața carosa
bilă,' conducătorii auto trebuie să 
reducă viteza pină lâ limita care să 
le permită în orice moment oprirea 
în siguranță. Este de remarcat ati
tudinea. preventivă a 
Mustață, șofer la I.T.A. — 
Reșița, care i-a permis să 
ultima clipă, lovirea unui 
traversa strada în fugă.

Se reamintește și pe această cale 
conducătorilor auto că pe arterele cu 
mai multe benzi de circulație pe 
sens, banda de lingă axul drumului 
nu trebuie folosită decit in vederea 
efectuării depășirilor. Pentru a se 
asigura o deplasare cursivă și te de
plină siguranță a autovehiculelor, a- 
cestea vor circula cu precădere pe 
banda de lîngă bordură. Trecerea de 
pe o bandă de circulație pe alta sau 
virajele trebuie să fie precedate de 
semnalizarea schimbării direcției de 
mers și de o temeinică asigurare. 
Efectuind pe neașteptate un viraj 
spre stingă, fără a semnaliza inten
ția și a se asigura, Toma Virgil, cu 
tractorul rutier 41—AB—2984, a creat, 
pe o strâdă 
deosebit de 
direcție se 
1—HD—5776, 
Cu toate eforturile depuse, el nu a 
mai putut evita coliziunea. Din cer
cetări a rezultat că automobilistul a 
scăpat nevătămat pentru că, in acel 
moment, purta centura de sigu
ranță.

lui Simion 
Autobaza 
evite, in 
copil ce

INFORMAȚII
Primul record al lumii realizat 

de o înotătoare româncă
în cadrul campionatelor republi

cane de înot, ce se desfășoară la 
bazinul „23 August" din Capitală. în 
seriile probei de 50 m liber, Tamara 
Costache a stabilit un nou record 
mondial, cu timpul de 25“503/l 000 — 
primul record al lumii realizat de o 
înotătoare româncă. Precedenta per
formanță supremă era de 25”61/100 
și aparținea sportivei americane 
Diana Torres din 1984.

în virstă de 16 ani, Tamaha Cos
tache este membră a Clubului șpor- 
tiv școlar Petrolul Ploiești, unde este 
antrenată de Mihail Gothe. în pal
maresul tinerei sportive românce fi
gurează un titlu de campioană eu
ropeană de junioare la 100 m liber, 
cucerit anul trecut, la Geneva, pre
cum și recordurile naționale de se
nioare la 50 m (probă înscrisă acum 
și in programul campionatelor mon
diale), 100 m liber și 100 m bras. în 
acest sezon. Tamara Costache de
ținea a doua performanță mondială 
în „proba sprinterelor".

SPORTIVE
60), respectiv, Vișcreanu (min. 76) ; 
Dinamo — Gloria Buzău 2—0 (1—0) 
— punctele au fost înscrise de Stoica 
(min. 31, in propria poartă) și Da- 
maschin (min. 69).

★
Celelalte partide ale etapei se vor 

desfășura astăzi, după următorul 
program : Victoria București — 
F.C.M. Brașov (stadion Dinamo) ; 
Petrolul Ploiești. —. Corvinul Hune
doara ; Chimia Rm. Vîlcea — Rapid ; 
F.C. Olt — Universitatea Cluj-Na- 
poca ; A.S.A. Tg. Mureș — Politeh
nica Timișoara; F.C. Bihor Oradea — 
Universitatea Craiova ; F.C. Argeș 
Pitești — Sportul studențesc. Toate 
jocurile vor începe Ia ora 18.00.

din Aiud, 
periculos, 

deplasa 
condus de

un moment 
în aceeași 

autoturismul, 
loan Stufan.

ATLETISM. Pe stadionul „23 Au
gust din Capitală au început între
cerile celei de-a 31-a ediții a Cam
pionatelor internaționale de atletism 
ale României.

Iată ciștigătorii probelor disputate 
în prima zi de concurs : masculin : 
110 m garduri : Liviu Giurgian — 
13’47/100 ; greutate : Sorin Tirichiță
— 19,32 m (nou record național) ;
400 m : Slobodan Brankovici (Iu
goslavia) — 47”29/100 ;■ înălțime ;
Sorin Matei — 2,29 m ; prăjină : 
Christoph Pietz (R.D. Germană) — 
5,40 m ; ' 
7,48 m
— 74,24 
Maricica 
garduri : 
54”62/100

Competiția ______
începere de la ora 16,00.

Campionatul mondial
Astăzi, după o zi de pauză, tur

neul final al Campionatului mondial 
de fotbal se reia cu meciurile din 
optimile de finală. în faza în care 
toate întîlnirile sînt eliminatorii.

Repetăm programul jocurilor din 
optimile de finală :

15 iunie : Mexic — Bulgaria (la 
Ciudad de Mexico), U.R.S.S. — Bel
gia (la Leon).

16 iunie : Argentina — Uruguay 
(la Puebla), Brazilia — Polonia (la 
Guadalajara).

17 iunie: Italia •— Franța (la 
Ciudad de Mexico), Maroc — 
Germania (la Monterrey).

18 iunie : Paraguay — Anglia (la 
Ciudad de Mexico), Danemarca — 
Spania (la Queretaro).

R.F.

lungime : Vasiie Dima ■ — 
: suliță : Nicu Roată
m ; feminin : 1 500 m :
Puică — 3’59”62/100 ; 400 m

Cristina Cojocaru
(nou record național), 

continuă astăzi.

FOTBAL

cu

Simbătă. te cadrul etapei a 
a campionatului DIVIZIEI A __
FOTBAL, s-au disputat în Capitală 
două meciuri, încheiate, cu următoa- 
rele rezultate : Steaua — S.C. Bacău 
2—1 (1—0) — golurile au fost marca
te de Boloni (min. 45), Pițurcă (min.

33-a 
LA

„RALIUL DUNĂRII DACIA", com
petiție automobilistică internațională, 
aflată la a 21-a ediție, contind ca eta
pă in „Cupa Prieteniei", s-a încheiat 
ieri la Sibiu cu victoria echipajului 
sovietic Nikolai și Igor Bolșih, pe 
o mașină Lada. La această tradi
țională întrecere, dintre echipajele 
românești cel mai bine s-a clasat 
cel alcătuit de Florin Nuță și Radu 
Dumitriu, care a ocupat locul I în 
clasamentul clasei 1 300 cmc, și locul 
XI în clasamentul general. Cursa a 
măsurat 860 km (cu 29 probe de 
clasament). La Start s-au prezentat 
vineri 41 de echipaje din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, Polo
nia, Ungaria, U.R.S.S. și România. 
O mențiune specială pentru orga
nizatorii cursei, meritul principal 
revenind forurilor sibiene.

VASLUI. Cu spectacolele cultu
ral-artistice prezentate de colecti
vele întreprinderii „Textila" și 
Combinatului de'fire sintetice, pe 
scena Casei de cultură din muni
cipiul Vaslui s-a încheiat în ju
deț prima etapă a festivalului-con- 
curs „Dialogul muncii și năruiciei", 
organizat de Consiliul județean al 
sindicatelor, in cadrul Festivalului 
național „Cintarea României". La 
această manifestare au participat, 
timp de citeva luni, intr-un veri
tabil „dialog al faptelor și al al
telor". mii de oameni ai muncii 
din peste 30 de unități economi
ce ale municipiilor Vaslui și 
Birlad. orașelor Huși și Negrești. 
(Petru Necula).

râse din București, Arad, Ora
dea, Bistrița-Năsăud, Cimpia Tur- 
zii. Sighișoara, Reghin și Tirnă- 
veni, precum și Teatrul studențesc 
din Iași. Formațiile participante 
au prezentat lucrări cu o largă 
arie, tematică, predominante fiind 
piesele inspirate din actualitatea 
socialistă a țării. (Gheorghe Giur
giu).

CARNET CULTURAL

MUREȘ. Sub genericul : „Co
mori ale sufletului nostru", casa 
de cultură din oralul Tirnăveni 
a găzduit festivalul teatrului de • 
amatori, la care au parti
cipat formații de teatru muncito-

SIBIU. Valorificat prin expoziția 
de bază și prin expoziții tempora
re. patrimoniul colecției de artă 
plastică românească, din cadrul ga
leriei de artă a Complexului mu
zeal Sibiu — patrimoniu ce nu
mără mii de lucrări de pictură, gra
fică, sculptură și artă decorativă — 
ilustrează evoluția artei românești 
de-a lungul secolelor XVIII—XX. 
integrarea artei noastre lâ curen
tele europene ale vremii, modul de 
exprimare a specificului național 
în acest domeniu. (Ion Onuc Ne
meș).

GIURGIU. în organizarea comi
tetului județean pentru cultură și 
educație socialistă, la Giurgiu s-a 
desfășurat cea de-a X-a ediție a 
Festivalului interjudețean de crea
ție „Viitor de aur țara noastră are". 
Au participat creatori din 20 de 
județe ale tării, care au prezen
tat poezii și compoziții proprii de 
muzică patriotică și revoluționară, 
inspirate din munca și viața nouă 
a constructorilor socialismului. Ma
nifestările s-au încheiat cu un 
spectacol de muzică și poezie, 
la care și-au dat concursul atit 
creatori participanți la festivat, cit 
si artiști profesioniști și amatori 
din municipiul și județul Giurgiu. 
(Ion Manea).

BUZAU. A avut loc prima eta
pă a fazei județene a concursului 
„Pe făgașul calității, in pregătirea 
tineretului pentru muncă și viață" 
destinat elevilor din liceele buzo- 
iene. înscris in complexul de 
manifestări politico-educative și 
cultural-artistice' pe care școala 
buzoiană le dedică marilor eve
nimente istorice și politice ale a-, 
nului, concursul s-a bucurat de o 
largă participare, relevind buna 
pregătire teoretică și practică, ni
velul ridicat al probelor artistice 
susținute de elevi. (Stelian Chiper).

arenei Progresul, apectacole-con- 
curs și de gală, la care participă 
numeroși soliști amatori • ai mu
zicii ușoare din 15 iudețe ale tă
rii. (Candiano Priceputul.

BRAlLA. înscris in cadrul am
plelor acțiuni de masă organizate 
în actuala ediție a Festivalului 
țional „Cintarea României". 
Brăila se desfășoară concursul 
terjudețean de muzică ușoară
mânească „Lotca de aur". Această 
a 17-a ediție găzduiește, pe scena

na- 
la 

in- 
ro-

TELEORMAN. în organizarea 
Consiliului municipal de educație 
politică și cultură socialistă Tur- 
nu Măgurele, timp de o săptămină 
s-a desfășurat un amplu ciclu-de 
manifestări prilejuite de a Xll-a 
ediție a „Decadei culturii". Ex
pozițiile de Creație tehnico-stiinti- 
fică, de carte și artă 
tilnirile cu activiști de 
stat, cu specialiști din 
cercetare, cu scriitori, 
susținute de formații
cale și de teatre dramatice 
tară au reunit numeroși partici
pant! de toate vîrstele si catego
riile socio-profesionale. (Stan Ste
fan).

plastică. în- 
partid si de 
producție si 
spectacolele 

artistice lo- 
din
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„PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU, ROMÂNIA SOCIALISTĂ 
ACȚIONEAZĂ FERM PENTRU PACE SI DEZARMARE, 

PENTRU DESTINDERE SI SECURITATE IN ÎNTREAGA LUME"
Politica dinamică și constructivă a României socialiste, ferm atașată 

mărețelor idealuri de pace, securitate, dezarmare, înțelegere și prie
tenie intre popoare, continuă să fie prezentată pe larg de către mij
loacele de informare în masă din străinătate.

Ziare și reviste, posturi de radio și televiziune din diferite țări relevă 
luările de poziție principiale, realiste ale secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în ceea ce 
privește căile de rezolvare a marilor probleme ale lumii contem
porane, poziții exprimate și în cadrul convorbirilor avute în ultimele zile 
la București cu conducători ai altor state, cu diferite personalități.

Presa internațională inserează, de asemenea, relatări despre însem
natele realizări ale poporului român în anii noii orinduiri, în special 
după Congresul al IX-lea al P.C.R.

După Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante Ia Tratatul de la Varșovia 

Guverne, personalități politice din state occidentale apreciază propu
nerile cuprinse în documentele consfătuirii

PRESA LIBANEZA DE LIMBA 
ARABĂ, FRANCEZĂ SI ENGLE
ZĂ a acordat spații ample con
vorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu sl președintele 
Republicii Libaneze, Amin Ge- 
mayel, evidențiind faptul că ele 
constituie o mărturie a bunelor 
relații româno-libaneze. a hotărîrii 
reciproce de a le da noi dimensi
uni.

Este reflectată, totodată, dorința 
poporului român, exprimată de 
președintele Nicolae Ceaușescu. de 
a se ajunge la depășirea actualei 
situații din Liban, la găsirea căilor 
care să ducă la reconcilierea națio
nală. la unitatea poporului libanez, 
la întărirea unității, independenței 
si libertății sale. Se relevă că a 
fost evocată necesitatea convocă
rii unei conferințe internaționale 
cu participarea tuturor părților in
teresate. - inclusiv a O.E.P., pentru 
o pace justă, pentru soluționarea 
problemelor Orientului Mijlociu, a 
problemei palestiniene, inclusiv 
pentru un stat palestinian inde
pendent.

De asemenea. ziarele libaneze 
subliniază aprecierile președintelui 
Libanului „fată de Înțelegerea de 
care dă dovadă președintele 
României. Nicolae Ceaușescu. in 
legătură cu problemele ce se pun 
In Liban".

Este menționată dorința co
mună de a se acționa pentru dez
voltarea colaborării economice, 
tehnico-științifice si culturale din
tre România si Liban, de a inten
sifica in continuare conlucrarea 
româno-libaneză pe plan interna
țional.

Marele cotidian libanez de limbă 
franceză „L’ORIENT LE JOUR“ 
evidențiază, in cadrul unui am
plu articol referitor la vizita 
președintelui Libanului la Bucu
rești, preocuparea președinte
lui Nicolae Ceaușescu fată de si
tuația din Orientul Mijlociu si din 
Liban, poziția exprimată privind 
necesitatea instaurării unei păci 
globale, juste si durabile în aceas
tă regiune.

Este, in același timp, reamintită 
poziția României privind retrage
rea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate, precum și in legătură cu 
necesitatea asigurării independen
tei și suveranității naționale st 
integrității teritoriale a Libanului, 
a realizării unei largi reconcilieri 
naționale în această tară.

Ziarul își însoțește articolul cu 
fotografii înfătisîndu-î pe cei doi 
președinți în timpul convorbirilor.

Poziția fermă a României in 
sprijinul respectării suveranității 
si independentei popoarelor, în fa
voarea păcii este evidențiată si de 
cotidianul libanez de mare tiraj 
„LE REVEIL", care a acordat spa
tii ample convorbirilor româno-li
baneze la nivel înalt, însoțind ma
terialele publicate de fotografii.

Sifct puse în lumină, de aseme
nea, aprecierile președintelui Liba
nului la adresa politicii exter
ne a României, a acțiunilor 
si inițiativelor președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe plan inter
national. a sprijinului acordat de 
țara noastră pentru soluționarea 
crizei din Orientul Mijlociu și re
glementarea situației din Liban.

POSTURILE DE RADIO șl TE
LEVIZIUNEA LIBANEZĂ au pre
zentat, cu același prilej, o serie de 
date de referință , cu privire la 
dezvoltarea economico-socială a 
României, politica sa internă și 
externă consacrată unei ample co
laborări între state în condiții de 
pace, evidențiind personalitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, apre
cierea deosebită de care se bucură 
inițiativele și acțiunile sale între
prinse pe plan internațional.

Vizita președintelui Libanului în 
România a fost apreciată de tele
viziunea libaneză ca fiind cu atît 
mai importantă cu cit țara noas
tră întreține relații cu toate sta
tele din regiune.

„Personalitatea politică a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu este 
recunoscută și apreciată în întrea
ga lume, iar inițiativele sale pe 
plan internațional se bucură de o 
largă audiență" — s-a subliniat la 
televiziunea libaneză.

Au fost, de asemenea, prezentate 
pe larg poziția țării noastre pri
vind reglementarea conflictului din 
Orientul Mijlociu, soluționarea cri
zei din Liban și inițiativele între

E DE PRESA
scurt

CONVORBIRI. La Bonn au avut 
loc două runde de convorbiri in
tre secretarul general al C.C. aJ 
P. C. Chinez. Hu Yaobang. și can
celarul R. F. Germania. Helmut 
Kohl. După cum a declarat un 
purtător de cuvînt al Min'stemW 
chinez al Afacerilor Externe, citat 
de agenția China Nouă, interlocu
torii au procedat la un schimb de 
păreri asupra relațiilor de coope
rare si schimburi dintre R. P. 
Chineză și R.F.G. pe olan politic, 
economic, tehnico-stiintific și in 
alte domenii, dînd o apreciere po
zitivă evoluției din ultimii ani a 
acestor relații. Au fost discutate, 
de asemenea, probleme internațio
nale de interes comun, constatin- 

prinse de conducătorul statului ro
mân în această direcție.

Ziarul algerian „EL MOUD- 
JAHID" pune în evidență în le
gătură cu același eveniment pozi
ția țării noastre cu privire la 
Orientul Mijlociu, subliniind că 
România se pronunță pentru con
vocarea unei conferințe internațio
nale consacrate realizării păcii în 
regiune, cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a 
O.E.P.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a pronunțat ferm pentru înce
tarea conflictului militar dintre 
Iran și Irak și trecerea Ia solu
ționarea problemelor dintre cele 
două state pe calea tratativelor, 
ceea ce este în folosul celor două 
țări și popoare, al cauzei păcii și 
stabilității în zonă si în lume — 
evidențiază Federația agențiilor de 
presă arabe, F.A.N.A., referin- 
du-se la primirea de către condu

Relatări, comentarii, aprecieri ale presei internaționale 
consacrate politicii externe constructive, dinamice 
a țării noastre, marilor sale realizări în edificarea 

societății noi, socialiste

cătorul statului român a viceprim- 
ministrului și ministru de externe 
al Republicii Irak, Tariq Aziz.

Poziția României privind necesi
tatea unei reglementări politice a 
crizei din Orientul Mijlociu prin 
intensificarea activității politico
diplomatice. precum și faptul că 
președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
pronunțat pentru Încetarea conflic
tului militar dintre Iran și Irak 
sînt puse în evidentă si de agen
țiile K.U.N.A. și REUTER.

Cu ocazia primirii viceprim-mi- 
nistrului irakian — scrie la rindul 
său agenția CHINA NOUA — pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că soluționarea probleme’or 
dintre Iran Și Irak pe calea trata
tivelor este in folosul celor două 
țări și popoare, al cauzei păcii și 
stabilității in zdnă și în lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a apreciat că problemele din 
Orientul Mijlociu trebuie privite 
în contextul general al situației in
ternaționale. care continuă să se 
mențină gravă — relevă si agenția 
iugoslavă TANIUG, subliniind că 
șeful statului român a evidențiat, 
totodată, necesitatea intensificării 
activității politico-diplomatice. a 
promovării' de noi inițiative în ve
derea soluționării globale a situa
ției din Orientul Mijlociu

Agenția italiană de presă A.N.S.A.. 
referindu-se la primirea de către 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
lui Willy de Clercq. membru al 
Comisiei Comunității Economice 
Europene, a arătat că în timpul 
convorbirii au fost abordate unele 
probleme internaționale. îndeo
sebi cele privind situația eco
nomică din Europa. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat câ 
In condițiile actuale se impune să 
se acționeze cu hotărîre pentru ex
tinderea relațiilor de cooperare in
tre state, pentru intensificarea 
schimburilor comerciale, pentru o 
politică menită să stimuleze co
laborarea internațională, pentru 
promovarea de noi forme de con
lucrare. reciproc avantajoase, in 
diferite sfere de activitate, subli
niază agenția.

Se subliniază, totodată, că s-a 
apreciat că există condiții pentru 
lărgirea si diversificarea relațiilor 
de cooperare între România și 
C.E.E. si țările membre ale acestei 
organizații, fiind exprimată dorința 
de a se acționa în continuare pen
tru a valorifica mai bine posibili
tățile existențe, pentru găsirea de 
noi forme de conlucrare în dome
niul industriei, agriculturii, al teh
nologiilor moderne. în alte sectoare, 
în folosul reciproc.

..Mesajul României cu prilejul 
aniversării făuririi partidului co
munist" este titlul sub care ziarul 
sudanez „AL AYAM" a publicat un 
amplu articol consacrat evenimen
tului. in care subliniază : Poporul 
român sărbătorește cea de-a 65-a 
aniversare a făuririi Partidului 
Comunist Român înscriind în dru
mul său o nouă etapă eroică de 
activitate. Oamenii muncii din 

du-se că cele două părți au păreri 
identice sau similare asupra pro
blemelor examinate, precizează 
China Nouă. Secretarul general al 
C.C. al P.C. Chinez s-a intilnit, de 
asemenea, cu președintele R. F. 
Germania, Richard von Weizsae
cker, și președintele Partidului So
cial-Democrat, Willy Brandt.

ȘEDINȚA FESTIVĂ. La Sofia a 
avut loc ședința festivă consacrată 
împlinirii a 130 de ani de la naș
terea lui Dimităr Blagoiev. condu
cător al proletarilor revoluționari 
bulgari, făuritorul Partidului Co
munist Bulgar — relatează agenția 
B.T.A. La adunare au fost prezenți 
Todor Jivkov. secretar general al 

România acționează cu toată fer
mitatea pentru înfăptuirea telurilor 
celui de-al optulea plan cincinal 
(1986—1990). Etapa actuală pe care 
o străbate tara este puternic in
fluențată de hotărîrile Congresului 
al XIII-lea al P.C.R.. fiind un nou 
jalon pe drumul .înfăptuirii -socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. a bunăstării și civilizației.

După ce prezintă condițiile isto
rice si sociale în care a fost făurit 
Partidul Comunist Român, cu 65 
de ani în urmă, cotidianul su
danez subliniază acțiunile revolu
ționare întreprinse sub conducerea 
comuniștilor : în anul 1933, marile 
manifestații antithitleriste, organi
zarea unor ample acțiuni de rezis
tență împotriva fascismului, înfăp
tuirea actului istoric de la 23 Au
gust 1944. Se evidențiază că, in anii 
ce au urmat acestui act. Partidul 
Comunist Român, prin întreaga sa 
activitate. și-a dobîndit rolul de 
conducător clarvăzător și încercat 
în acțiunea de dezvoltare economi
că a tării, de edificare a societății 
socialiste în România.

In istoria României contempora
ne — relevă ziarul — poporul ro
mân a înregistrat mari realizări, 
creîndu-și astfel baza unei dezvol
tări de perspectivă. Hotărîrile ce
lui de-al IX-lea Congres al P.C.R. 
au deschis o etapă nouă în 
istoria României. Subliniind că 
această epocă este strins le
gată de activitatea si gîndirea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
cotidianul sudanez pune în lumină 

faptul că în ultimele două decenii 
poporul român a construit o socie
tate modernă. în care industrii, 
agricultura, știința și tehnica, învă- 
țămintul și toate celelalte domenii 
de activitate ale vieții economico- 
sociale au cunoscut o puternică dez
voltare, în care s-au afirmat cu 
toată forța democrația socialistă și 
umanismul revoluționar, iar fieca
re om poate să se manifeste plenar 
și liber.

In continuare, se relevă că, pe 
plan extern. Partidul Comunist 
Român acționează pentru dezvol
tarea relațiilor de solidaritate in
ternațională cu partidele comuniste 
și muncitorești din diferite țări, cu 
celelalte forțe democratice și pro
gresiste, în lupta pentru democra
ție, pace, libertate și o viață mal 
bună, teluri a căror înfăptuire con
stituie una din orientările princi
pale ale politicii externe a Repu
blicii Socialiste România, eviden
țiază „Al Ayam“.

în încheiere, în articol se spune : 
Poporul român sărbătorește cea 
de-a 65-a aniversare a creării 
P.C.R. cu sentimente de mîndrie 
patrioticăj angajat plenar tn munca 
sa eroică de edificare a' socialis
mului. El este ferm convins că tot 
ceea ce prevăd programele adop
tate se va realiza în chip exemplar 
în următorii ani, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu secretarul său general, 
Nicolae Ceaușescu.

Săptămînalul italian „LA GAZ- 
ZETTA" a consacrat un articol 
dezvoltării economice a țării noas
tre, cu precădere în perioada de 
după anul 1965. Pornind de la si
tuația în care se află România în 
perioada imediat postbelică, revista 
arată, între altele : reformele struc
turale care au urmat au permis 
realizarea unor ritmuri de dezvol
tare economică și industrială prin
tre cele mai înalte din Europa.

Se relevă apoi că România ocupă 
unul dintre locurile de frunte în 
lume în producerea și exportul de 
instalații și produse petroliere, în 
exportul de tractoare, în producția 
industriei chimice și a construcți
ilor de locuințe.

După ce se relevă că folosirea 
unei părți importante din venitul 
național pentru dezvoltare a per
mis realizarea unor ample progra
me de investiții, sînt publicate o 
serie de cifre ilustrative privind 
creșterea investițiilor în favoarea 
dezvoltării sectoarelor industrial și 
agricol.

Investițiile în sectoarele de bază 
ale economiei — se arată în con
tinuare — au contribuit la procesul 
de industrializare a tării și la dez
voltarea serioasă a energeticii, si
derurgiei, construcțiilor de mașini, 
electronicii, chimiei — domenii 
care au o importantă majoră în 
industrializarea unei țări. Produc
ția industrială în sectorul construc
țiilor de mașini, de exemplu, a 
crescut de circa 10 ori în perioada 
1965—1984, asigurînd. potrivit pro
gramului de investiții, peste 90 la

C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulga
ria. alți conducători de partid și 
de stat.

HOTĂRÂRE. La recomandarea 
secretarului general al O.N.U., 
Consiliul de Securitate a hotărit 
prelungirea cu incă șase luni — 
pină la 15 decembrie 1986 — a 
mandatului tortelor O.N.U. din 
Cipru (UNFICYP). în raportul se
cretarului general al O.N.U. pe a- 
ceastă temă se arată că prezenta 
forțelor Națiunilor Unite rămine o 
necesitate pentru menținerea at
mosferei de liniște în vederea 
identificării unei reglementări jus
te și durabile în problema cipriotă.

PESTE 2 000 DE PERSOANE AU 
FOST ARESTATE vineri seara la 
Santiago de Chile de către . forțele 
combinate ale politiei si armatei 
in două cartiere muncitorești de la 
periferia capitalei chiliene. .Dintre 
cei arestați. 78 au fost reținuți in 
detenție sub diferite pretexte. Alte 

sută din necesarul intern de ma
șini, instalații și agregate.

Semnificative sporuri de produc
ție au fost înregistrate in perioada 
1965—1984 și în domeniile electro
nicii, electrotehnicii și industriei 
chimice.

Statisticile — notează publicația 
italiană — plasează România prin
tre primele trei țări din lume care 
au realizat în perioada 1950—1984 o 
creștere medie anuală a producției 
industriale de 11,5 la sută, fără a 
prejudicia competitivitatea produ
selor realizate. In 1984, 50 Ia sută 
din exporturile românești au re
prezentat produsele ramurilor con
structoare de mașini, industriei 
chimice, de autovehicule, utilaje și 
Instalații.

Se subliniază apoi că importante 
beneficii interhe au fost obținute 
atît prin creșterea producției in
dustriale și agricole, cît și prin 
realizarea unor obiective de mari 
proporții, cum ar fi Canalul . Du
năre — Marea Neagră, Transfăgă- 
răsanul. Metroul din Bucur,ești.

Totodată, se relevă că, pentru 
cincinalul viitor, programele de 
dezvoltare economică a României 
prevăd menținerea unei Importante 
rate de acumulare și o creștere 
medie anuală a producției-marfă 
industriale de 6—6,5 la sută, în sco
pul satisfacerii cererii de produse 
în continuă creștere. O atenție deo
sebită se acordă creșterii produc
tivității muncii în industrie. Aceas
ta va asigura o prezentă mai mare 
pe piața internațională datorită 
competitivității produselor româ
nești, care concurează calitativ 
produsele străine similare, eviden
țiază publicația.

Cu asemenea perspective — sub
liniază aceasta în încheiere — 
România înțelege să contribuie, 
o dată cu îmbunătățirea calității 
vieții, la realizarea unei colaborări 
între toate țările, la stabilirea unor 
relații comerciale mai bune, mai 
active.

Săptămînalul spaniol „AHORĂ", 
prezentînd poziția României, ex
primată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, față de situația 
internațională actuală, a eviden
țiat. de asemenea, realizările po
porului român în construcția so
cialismului. superioritatea noii so
cietăți care se edifică in țara 
noastră. Textul publicat în re
vista spaniolă este însotit de 
o fotografie a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Industria României își concen
trează eforturile in direcția reduce
rii consumului de materii prime, 
materiale, combustibili și energie, 
evidențiază, intr-o corespondentă 
din București, revista sovietică 
„EKONOMICESKAIA GAZETA". 
Economisirea, folosirea resurselor 
secundare — se subliniază — con
stituie o importantă condiție in 
întrecerea socialistă ce se desfă
șoară in România. Se acordă o 
mare atenție colectării, predării, 
prelucrării și folosirii raționale a 
materialelor secundare. Partidul și 
statul își propun ca prin punerea 
în circuitul economic a resurselor 
secundare să se acopere un impor
tant procent din cerințele interne 
de fier, metale neferoase, fibre tex
tile și fire răsucite, uleiuri mine
rale si alte materiale. In 1986 — se 
arată în corespondență — între
prinderile au planificat creșterea 
cu 10—15 la sută a colectării și pre
lucrării materiei prime secundare.

„Rezultate care se estimează ia 
zeci de milioane" este titlul unui 
articol apărut în ’ cotidianul bulgar 
„OTECESTVEN FRONT", referitor 
la realizările obținute de șantierul 
naval din Mangalia.

Istoria șantierului naval din 
Mangalia — scrie ziarul — este 
scurtă și neobișnuită: scurtă, pen
tru că doar cu nouă ani în urmă 
aici a fost dat în folosință primul 
vapor, neobișnuită, întrucît această 
navă — un mineralier cu un de
plasament de 55 000 tdw era prin
tre cele mai mari realizate pină 
atunci in România.

Acum — se relevă în articol — 
numărul constructorilor de nave 
din Mangalia este de zece ori mai 
mare decît la început, cea mai 
mare parte a lucrătorilor fiind ti
neri absolvenți ai școlilor profe
sionale și tehnice. O realizare im
portantă în direcția progresului 
tehnico-stiintific la Șantierul na
val din Mangalia o constituie in
troducerea largă a sudurii semi
automate si automate. O mare par
te din instalațiile necesare acestui 
proces sint proiectate și realizate 
în uzină. Prin introducerea de so
luții tehnice noi se realizează o 
economie deosebit de importantă 
de timp la construirea fiecărei 
nave.

în încheiere se evidențiază că. la 
Mangalia, construcția de noi capa
cități de producție continuă in 
ritm rapid, in curînd aici urmind 
să fie dat in funcțiune cel mai
mare doc uscat din România, des
tinat reparațiilor navelor de mare
tonaj. (Agerpres)y
_ ---- ----  ---- ----  ---- —t

33 de cartiere de la periferia mun- > 
citorească a capitalei chiliene au 
lost percheziționate la sfîrșitul •
lunii aprilie și jumătatea lunii 
mai. cind 15 000 de persoane au 
fost, arestate si interogate de poli- I 
tie.

LA SPITALUL GROOTE ,‘CHUUIt | 
din Capetown a încetat din viată * 
George d'Ath. cetățean sud-afri- 
can care lucra ca operator Ia re
țeaua de televiziune britanică ITN. | 
El a fost grav rănit in urmă cu 
citeva zile cînd filma în timpul |
unor puternice incidente rasia.e 
petrecute în tabăra Crossroads, in 1
apropiere de Capetown.

VULCANUL NEVADO DEL |
RUIZ DIN COLUMBIA s-a reacti
vat. determinînd vineri autoritățile |
de la Bogota să ceară populație' 
din zonă să-si părăsească locuințe
le. în luna noiembrie a anului tre- .
cut. eruntia vulcanului Nevado del 
Ruiz a fost catastrofală, provocind '
moartea a 23 000 de persoane.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.U.A., George 
Shultz, a apreciat favorabil propune
rile statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia referitoare Ia dezar
marea convențională, nucleară și 
spațială. După cum informează agen
țiile Associated Press și France 
Presse, in cadrul unei conferințe de 
presă televizate, transmisă de la 
Washington în principalele capitale 
vest-europene, Shultz a declarat că 
aceste propuneri „de substanță" re
prezintă un indiciu încurajator pen
tru viitoarele negocieri în problema 
dezarmării.

BONN 14 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al R.F.G., Hans-lhetrich 
Genscher, a apreciat propunerile sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia drept „o reacție demnă de 
salutat". Propunerea țărilor socialiste 
de a adinei dialogul politic cu Ves
tul constituie „un indiciu încuraja
tor" și pentru relațiile americano- 
sovietice, în care se înscrie și o nouă 
întîlnire intre președintele Ronald 
Reagan și secretarul general Mihail 
Gorbaciov — a afirmat Genscher.

ORIENTUL 
MIJLOCIU

BEIRUT 14 (Agerpres). — Lupte 
puternice au fost semnalate vineri 
noaptea în trei regiuni din Liban
— Beirut, Valea Bekaa șl sudul ță
rii — soldate, potrivit surselor po
liției libaneze, citate de agenția 
A.P., cu 16 morți și 98 răniți. 
Ciocnirile cele mâi violente au avut 
loc in Valea Bekaa intre forțe li
baneze opuse. în zona taberelor 
de refugiați palestinieni din sudul 
Beirutului, milițiile organizației 
Amal au bombardat Sabra, Cha- 
tila și Bourj El Barajneh. în sudul 
Libanului, forțele libaneze de rezis
tență împotriva ocupației îsraeliene 
au interceptat unități ale așa-zisei 
Armate a Sudului Libanului, creată 
și finanțată de Israel, în vecinăta
tea localității Kfar Falous. O per
soană a fost ucisă și 5 au fost ră
nite în aceste angajamente armate.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
— Președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, a adresat 
secretarului general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, un mesaj în care 
solicită sprijinul pentru încetarea 
neîntîrziată a atacurilor Întreprinse 
Împotriva taberelor de refugiați pa
lestinieni din Beirut.

RABAT 14 (Agerpres). — Regele 
Hassan al II-lea al Marocului l-a 
primit pe Chedli Klibi. secretar 
general al Ligii Arabe, care a so
sit la Rabat, în cadrul unui turneu 
prin mai multe capitale arabe. în ca
drul întâlnirii au fost discutate pro
bleme legate de viitoarea reuniune 
extraordinară, la nivel înalt, a țărilor 
arabe, propusă să aibă loc în Maroc.

RIAD 14 (Agerpres). — In cadrul 
recentelor convorbiri iordaniano-a- 
mericane la nivel înalt, prilejuite de 
vizita regelui Hussein la Washington, 
Iordania a informat S.U.A. că nu poa
te accepta actualul impas din Orien
tul Mijlociu, actuala situație făcînd 
dificilă obținerea de progrese în pro
cesul de pace in regiune, a declarat 
ministrul iordanian al afacerilor ex
terne, Taher El Masri. El a spus că în 
cadrul convorbirilor respective nu au 
fost incluse idei noi privind Orientul 
Mijlociu, iar Iordania și-a afirmat în
totdeauna atașamentul fată de rezo
luțiile reuniunii arabe la nivel înalt 
de la Fez, informează agenția M.E.N.

Instaurarea stării de urgență 
nu va înăbuși lupta dreaptă 

a populației africane din R.S.A.!
Opinia publică din țara noastră 

a luat cunoștință cu sentimente de 
profundă indignare de hotărîrea au
torităților rasiste de la Pretoria de 
a institui starea de urgență, pe ter
men nelimitat, pe întreg teritoriul 
Republicii Sud-Africane. Această 
măsură samavolnică, care se adaugă 
unui șir neîntrerupt de fărădelegi 
comise împotriva populației majo
ritare din R.S.A., ca și repetatelor 
acțiuni agresive împotriva statelor 
africane vecine, independente și su
verane, pune încă o dată în evi
dentă esența profund reacționară a 
apartheidului, faptul că el constituie 
o sfidare la adresa întregii lumi 
civilizate, o amenințare permanen
tă la adresa păcii în Africa și în 
lume.

Așa cum se știe, decizia respecti
vă a fost adoptată cu numai citeva 
zile înaintea împlinirii unui de
ceniu de la tragicele evenimente de 
la Soweto, în cursul cărora politia 
sud-africană a deschis focul împotri
va unei demonstrații pașnice a ti
neretului african, ucigînd circa 600 
de persoane și rănind alte 1 000. Ea 
are drept scop să împiedice mani
festările comemorative prevăzute 
pentru ziua de 16 iunie și in primul 
rind să zădărnicească demonstrații
le proiectate a avea loc la apelul 
Congresului National African, al 
altor organizații ale populației ma
joritare. O confirmă din plin însăși 
graba cu care s-a trecut la apli
carea prevederilor stării de urgență. 
Imediat după adoptarea hotărîrii, 
relatează agenția U.P.I.. au fost a- 
restate mii de persoane — sin
dicaliști, lideri politici, clerici etc. 
O ediție specială a ziarului gu
vernamental care apare la Pretoria 
a anunțat că forțele polițienești au 
căpătat puteri discreționare pentru 
..menținerea ordinii" : demonstrații
le de stradă și adunările sînt' in
terzise. cei acuzați de încălcarea a- 
cestei dispoziții fiind pasibi’i de pe
depse cu închisoarea pină la 10 ani 
și amenzi de peste 20 000 ranzi (a- 
proximativ 8 000 de dolari). In unele 
locuri, relatează agențiile interna
ționale de presă, forțele de repre
siune au și trecut la acțiune. înre- 
gistrîndu-se noi victime omenești.

Intervenite intr-o perioadă cînd 
autoritățile rasiste fac mult tapaj 
în legătură cu aplicarea așa-zisei

Poziția exprimată de țările Trata
tului de la Varșovia — a continuat 
Genscher — demonstrează elocvent 
că ambele părți recunosc, de aseme
nea, marea importanță a controlului 
înarmărilor convenționale.

LONDRA 14 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt al Ministerului de 
Externe al Marii Britanii a salutat 
propunerile cuprinse în Apelul sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia către statele membre ale 
N.A.T.O., către toate țările europene, 
cu privire la un program de redu
cere a forțelor armate și armamen
telor convenționale în Europa — re
latează agenția Reuter.

Apreciind aceste propuneri drept 
constructive, reprezentantul Foreign 
Office-ului a arătat că acestea vor 
fi analizate cu atenție în cadrul ac
tivității grupului special de lucru al 
N.A.T.O.

Grupul menționat, precizează Reu
ter, va prezenta în octombrie un ra
port interimar, precum și un raport 
final in perspectivă Consiliului mi
nisterial al N.A.T.O. din decembrie, 
la Bruxelles.

Ședința Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S;
MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc ședința Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., care a 
analizat raportul delegației sovietice 
care a participat la lucrările Con
sfătuirii Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, desfășurate 
In zilele de 10—11 iunie la Buda
pesta. Agenția T.A.S.S. relatează că 
s-a dat o înaltă apreciere analizei 
colective a conducătorilor din țările 
aliate asupra situației internaționa
le. S-a stiblinlat că, în actualele 
condiții deosebit de complexe, ță
rile participante se pronunță pentru 
menținerea și adîncirea dialogului 
politic, considerind de datoria lor

„Interzicerea experiențelor cu arma nucleară 
a devenit o necesitate stringentă"

VIENA 14 (Agerpres). — In ra
portul politic extern anual, publicat 
la Viena de Ministerul de Externe 
al Austriei, se relevă că guvernul 
acestei țări se pronunță pentru in
terzicerea totală a experiențelor cu 
arma nucleară. Raportul subliniază 
importanța unui asemenea pas care 
ar duce la limitarea și apoi la înce
tarea cursei înarmărilor nucleare. O 
asemenea măsură, se subliniază, ar 
împiedica crearea și proliferarea de 
noi tipuri de arme de distrugere in 
masă.

In sprijinul acordării independenței Namibiei
Cererea secretarului cjeneral al O.N.U. privind aplicarea 

planului adoptat de Națiunile Unite
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 

— Intr-o scrisoare adresată minis
trului de externe Roelof Botha, se
cretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a cerut regimului 
sud-african să înceapă, fără condiții 
prealabile, la 1 august 1986 proce
sul de acordare a independenței Na
mibiei, informează agenția Reuter.

„reforme constituționale", aceste ac
țiuni confirmă încă o dată că re
gimul de la Pretoria nu intenționea
ză să renunțe la politica sa de opri
mare a populației de culoare, de 
Înăbușire în singe a oricăror în
cercări de a schimba rînduielile e- 
xistente. Este a doua oară in decurs 
de un an cînd se recurge la instau
rarea stării de urgență pentru a re
prima amplele demonstrații anti- 
apartheid, în sprijinul unei autentice 
reforme a sistemului politic din 
R.S.A. Dacă în primul caz (21 iulie 
1985 — 7 martie 1986) era vorba de 
o măsură ce privea doar regiunile 
Johannesburg, Port Elisabeth și Cap, 
acum spațiul avut în vedere este 
întregul teritoriu al tării, mizîndu-se 
mai departe pe forța represivă spo
rită a poliției, ca urmare a inter
venției căreia din septembrie 1984 
și pînă astăzi numărul africanilor 
uciși se ridică la peste 1 700. iar al 
celor reținuți fără a fi judecați la 
peste 10 000.

Noua acțiune samavolnică a auto
rităților sud-africane, care ascute și 
mai mult tensiunea politică într-o 
țară devenită un adevărat vulcan, 
a provocat o puternică reacție de 
împotrivire in rîndurile populației 
africane din R.S.A. „Prin instituirea 
stării de urgență — a declarat un 
purtător de cuvint al A.N.C. — re
gimul de la Pretoria se pregătește 
pentru o confruntare cu poporul ; 
dar el nu dispune de mijloacele ne
cesare pentru a controla situația. 
Negrii sud-africani vor răspunde la 
actele provocatoare ale autorităților, 
ridieîndu-se cu milioanele și făcînd 
ca greva prevăzută pentru 16 iunie 
să fie cea mai impunătoare din în
treaga istorie a R.S.A." Declarații 
asemănătoare au fost făcute de re
prezentanții Frontului Democratic 
Unit, care reunește peste 700 de 
organizații de luptă împotriva a- 
partheidului.

In același timp, noua măsură a 
Fretoriei a provocat un puternic val 
de proteste în întreaga lume, orga
nizații internaționale, guverne, nu
meroase personalități politice de 
cele mai diverse orientări exprimîn- 
du-și energic dezaprobarea și indig
narea. întrunit la cererea țărilor 
africane. Consiliul de Securitate a 
cerut ridicarea imediată a stării de 
urgență și eliberarea celor arestați.

HAGA 14 (Agerpres). — Guvernul 
Olandei apreciază că propunerea 
făcută de țările participante la Tra
tatul de la Varșovia privind limi
tarea armamentelor convenționale 
„trebuie apreciată pozitiv", a decla
rat purtătqrul de cuvint al M.A.E. 
olandez, citat de agențiile France 
Presse și T.A.S.S. Apelul acestor țări, 
a arătat el, conține o serie de ele
mente care trebuie studiate minu
țios.

ROMA 14 (Agerpres). — Minis
terul de Externe al Italiei a calificat 
drept interesante propunerile formu
late de țările membre ale Tratatului 
de la Varșovia privind dezarmarea 
in Europa — relatează agenția 
A.N.S.A.

O problemă de o atît de mare im
portanță pentru echilibrul strategic 
în Europa și pentru securitatea con
tinentului nostru — relevă Ministerul 
italian de Externe — va putea face 
obiectul unei analize aprofundate in 
cadrul grupului de lucru la nivel 
înalt însărcinat cu problemele dezar
mării convenționale.

să continue cu perseverență depis
tarea modalităților de reducere a 
înarmărilor, însănătoșire a situației 
internaționale, promovare a cola
borării constructive între state.

In cadrul aceleiași ședinte, Biroul 
Politic a examinat indicatorii de 
bază, elaborați în conformitate cu 
hotărîrile Congresului al XXVII-lea 
al P.C.U.S., ai planului de stat pri
vind dezvoltarea economică și so
cială a țârii în anii 1986—1990. După 
cum menționează T.A.S.S., au fost 
stabilite măsuri pentru o largă re- 
dotare tehnică și pentru restructu
rarea actualului aparat de produc
ție, pentru restructurarea calitativă 
a economiei.

BONN 14 (Agerpres). — Filiala din 
Baden-Wiirttemberg a organizației 
obștești „Uniunea germană a păcii“ 
a adresat deputaților din Bundestag 
un apel la intensificarea eforturilor 
pentru încheierea unui acord de 
prohibire totală a experiențelor cu 
arme nucleare. In prezent, se arată 
in apel, interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară a devenit o necesi
tate stringentă, în scopul de a stăvili 
cursa periculoasă a înarmărilor nu
cleare și de a se crea condițiile in 
vederea începerii unul proces real 
de dezarmare.

în mesaj se exprimă speranța secre
tarului general al O.N.U. că autori
tățile de la Pretoria vor da curs 
propunerii sale vizînd finalizarea 
aranjamentelor necesare pentru a- 
cordarea independenței Namibiei, 
așa cum au fost stipulate in planul 
O.N.U.

O poziție similară a adoptat Orga
nizația Unității Africane. Printre 
statele care au luat atitudine împo
triva instaurării stării de urgență în
R. S.A. se numără chiar și acelea 
care manifestă, de obicei, o atitu
dine îngăduitoare față de guvernul 
de la Pretoria. Astfel, președintele
S. U.A. a apreciat că în ultima vreme 
în R.S.A. are loc „un adevărat 
război civil". Marea Britanie și-a 
exprimat neliniștea, iar țările Pieței 
comune au hotărit să închidă amba
sadele lor la Pretoria în ziua come
morării evenimentelor de la Soweto.

Conferința mondială privind sanc
țiunile împotriva politicii rasiste a 
Africii de Sud, organizată de O.N.U. 
în cooperare cu Organizația Unității 
Africane și mișcarea de nealiniere 
— conferință care are loc la Paris 
începînd de luni — va constitui, fără 
îndoială, un nou prilej de denunțare 
a politicii samavolnice a apartheidu
lui.

In spiritul politicii sale consecven
te, de solidaritate activă cu lupta 
popoarelor pentru independență și 
libertate. România socialistă con
damnă cu fermitate noua acțiune 
represivă a autorităților de la Pre
toria, politica lor de discriminare 
rasială. Țara noastră susține ferm 
lupta dreaptă a populației majori
tare, aspirațiile acesteia spre egali
tate în drepturi, poziție consecventă 
care și-a găsit expresie în numeroa
se documente ale partidului și sta
tului nostru, în activitatea Românigi 
la O.N.U, și în alte foruri internațio
nale, și mai ales cu prilejul întîlni- 
rilor secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu pre
ședintele A.N.C.. Oliver Tambo.

Cu prilejul „Zilei internaționale a 
solidarității cu popoarele luptătoare 
din Africa australă — Ziua Soweto", 
ponoru’ român isi afirmă încă odată 
solidaritatea deplină cu lupta dreaptă 
a populației majoritare din R:S.A„ 
exprimindu-și convingerea că nici 
un fel de represiuni nu vor putea 
împiedica drumul ei spre libertate, 
că nu este departe clipa cînd nă
zuințele sale legitime își vor găsi 
împlihirea.

Nicolae N. LUPU
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