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Convorbirile oficiale, întîlnirile cu personalități ale vieții politice și

in timpul întrevederii de Io Palatul Seif

economice, desfășurate într-o atmosferă de stimă și cordialitate, evidențiază 
consensul asupra necesității și posibilității extinderii cooperării între cele 
două țări și popoare

Convorbiri oficiale între președintele Nicolae Ceaușescu
și emirul Kuweitului, șeic Sabah Al Salem Al-Sabah

LA ZI
ÎN

îngrijirea exemplară 
si modernizarea viilor

Marți după-amiază, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și emirul 
Kuweitului, șeic Sabah Al-Salem Al- 
Sabah, s-au reîntilnit în cadrul con
vorbirilor oficiale romăno-kuweitiene 
care au avut loc la Palatul Dasman, 
reședința inalților oaspeți români.

Emirul Kuweitului a fost întimpi- 
nat, la sosire, cu multă cordialitate, 
de președintele Nicolae Ceaușescu.

La convorbirile oficiale au partici
pat :

Din partea kuweitiană : prințul 
moștenitor și primul ministru al gu
vernului, șeic Jaber Al-Ahmed Al- 
Jaber Al-Sabah, consilierul special al 
emirului Kuweitului, șeic Abdullah 
Al-Jaber, ministrul afacerilor ex
terne, șeic Sabah Al-Ahmed AI- 
Jaber, ministrul de stat pentru pro
blemele Președinției Consiliului. Ab
del Aziz Hussein, ministrul electrici
tății și apelor, Abdullah Al-Ghanem, 
subsecretarul de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, Rashid Al-Rashid, 
ambasadorul Kuweitului în România, 
Aii Zakaria Al-Ansari. directorul ca
binetului emirului Kuweitului, Ibra
him Shatti.

Din partea română : George Maco-
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vescu, ministrul afacerilor externe, 
Nicolae Doicaru, consilier al pre
ședintelui republicii. Nicolae Ionescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale. Con
stantin Mitea, consilier al președinte
lui republicii. Ion M. Nicolae. ad
junct al ministrului industriei chimi
ce. Marin Trăistaru, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și co
operării economice internaționale. 
Constantin Căruntu, ambasadorul 
României în Kuweit.

După întîlnirea din cursul dimine
ții. în cadrul căreia cei doi șefi de 
stat au avut un schimb de vederi 
de ansamblu asupra problemelor de 
interes comun, convorbirile oficiale 
româno-kuweitiene la nivel înalt au 
oferit prilejul examinării ample a 
domeniilor și posibilităților de. dez
voltare a colaborării dintre cele 
două țări și trecerii în revistă a 
principalelor aspecte ale vieții in
ternaționale.

Convorbirile oficiale au evidențiat 
resursele multiple ale colaborării 
româno-kuweitiene. precum și do
rința celor două părți de a fructifica, 
in beneficiul reciproc, aceste dispo

în timpul vizitei la Uzina de desalinizare a apei din Shuweiba

nibilități. Au fost reliefate căi și 
mijloace concrete de consolidare și 
amplificare a unor raporturi reciproc 
avantajoase de cooperare în do
meniul economic și în alte, sfere de 
activitate de interes comun.

In cadrul întilnirii a avut loc, de 
asemenea, un schimb de vederi de
finitoriu pentru interesul major al 
României și Kuweitului, față de pro
blemele complexe cu care este con
fruntată lumea contemporană, pentru 
voința celor două țări de a acționa 
in vederea așezării relațiilor dintre 
state pe deplina egalitate și respect 
al independenței și suveranității, 
pe dreptul fiecărui popor de a fi 
stăpîn pe bogățiile sale, pentru edi
ficarea unei noi ordini economice in
ternaționale, care să asigure elimina
rea decalajelor, dezvoltarea tuturor 
țârilor.

O atenție deosebită a fost acordată 
situației din Orientul Mijlociu, re- 
afirmîndu-se și cu acest prilej poziția 
consecventă a României privind solu
ționarea pașnică a conflictului pe baza 
retragerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in urma războiului din 
1967 și rezolvarea problemei poporu

lui’ palestinean în conformitate eu 
interesele și aspirațiile sale legitime, 
inclusiv crearea unui stat palesti
nean de sine stătător.

Dialogul la nivel înalt româno- 
kuweitian a relevat influența pozi
tivă pe care poate și trebuie să o 
aibă asupra climatului vieții interna
ționale. înfăptuirea unui sistem real 
de securitate și cooperare in Europa.

în cadrul schimbului de opinii s-a 
evidențiat contribuția pe care tre
buie șă o aducă țările in curs de 
dezvoltare, țările nealiniate, țările 
mici și mijlocii, toate statele la re
zolvarea problemelor internaționale. 
In acest context s-a subliniat nece
sitatea creșterii rolului O.N.U. in 
viața internațională.

Cu deplină satisfacție s-a subliniat 
faptul că cele două state, guvernul 
român și guvernul kuweitian au co
laborat-activ într-o serie de proble
me pe plan internațional și s-a re
afirmat dorința ca această conlucrare 
să se dezvolte .tot mai mult/

Convorbirile oficiale, româno-ku
weitiene la nivel inalt s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

„Anul 1893 este anul nașterii detașamentului re
voluționar, de avangardă, al clasei muncitoare din 
România. Iată de ce putem spune, cu deplin temei, că 
adevăratele începuturi ale Partidului Comunist Român 
- care continuă cele mai înalte tradiții de luptă ale po
porului și își are rădăcinile împlîntate adine în miș
carea muncitorească, socialistă din a doua jumătate a 
secolului trecut - coincid cu începutul activității parti
dului muncitoresc călăuzit de teoria revoluționară mar
xistă, creat cu 8 decenii în urmă“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Se Împlinesc astăzi 83 de ani de la 

un eveniment de cea mai mare în
semnătate în istoria mișcării munci
torești din țara noastră și a întregu
lui popor român — făurirea parti
dului politic al clasei muncitoare — 
Partidul Social-Democrat al Munci
torilor din România. în perspectiva 
apropiatei aniversări, jubiliare a Par
tidului Comunist Român — continua
tor direct al partidului muncitoresc 
făurit în anul 1893 — evenimentul 
petrecut in urmă cu . 83 de ani dobin- 
dește semnificații deosebite, punînd 
in evidență rădăcinile adinei pe care 
partidul comuniș
tilor români le 
are în vechea 
mișcare muncito
rească și socialis
tă din țara noas
tră, faptul că el 
este legatarul u- 
nei bogate moște
niri revoluționare, 
al unor îndelun
gate tradiții de luptă pentru liber
tate și progres, pentru triumful idea
lurilor socialismului în România.

Este un. îndreptățit motiv de mîn- 
drie pentru clasa muncitoare, pentru 
toți oamenii muncii din țara noastră 
faptul că partidul proletariatului re
voluționar. creat cu JK de ani in 
urmă, se numără printre cele mai 
vechi detașamente ale mișcării so
cialiste din lume. De altfel, însăși 
crearea sa este rezultatul unui pro
ces anterior de organizare a proleta
riatului. proces care a început încă 
cu decenii în urmă, în condițiile 
dezvoltării forțelor de producție și 
relațiilor capitaliste.

După cum este bine știut, deși în 
comparație cu alte țări din centrul și 
apusul Europei dezvoltarea economi
că a țărilor române a fost întîrziată 
datorită unui șir de factori — persis
tența îndelungată a rămășițelor feu
dale. dominația străină de sute de 
ani și frinarea procesului de consti
tuire a statului național unitar, pe
netrația capitalului străin — proleta
riatul a inceput să se afirme tot mai 
puternic in viața social-politică » 
țării încă de la mijlocul secolului

Soluții de execuție
* 9

mai rapide, mai economice
Rubricile noastre în pagina a Il-a

Impuls viguros, 
baze largi și fertile 

colaborării româno-elene
Interesul viu. satisfacția vibrantă, 

îndreptățită mindrie patriotica, senti
mente pe care le generează în rîn- 
dul opiniei noastre publice, fiecare 
din itinerarele secretarului general 
al partidului, președintele republicii, 
strălucit exponent al politicii inter
naționale de pace, înțelegere și coo
perare a României socialiste, iși gă
sesc plenară manifestare și cu prile
jul actualei călătorii in Grecia și 
Kuweit,

Strălucirea ceremoniilor oficiale, 
înaltele onoruri cu care președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost înconjurați pe pă- 
mintul Greciei de președintele Con
stantin Tsatsos și doamna Ioanna 

'Tsatsos, de celelalte oficialități elene, 
conferirea unor înalte însemne ale 
stimei și prețuirii, atmosfera de cor
dialitate și înțelegere reciprocă ce a* 
caracterizat convorbirile cu primul 
ministru Constantin Karamanlis, ma
nifestările de caldă simpatie cu care 
solii poporului român au fost întim- 
pinați de populație la Atena. Pireu și 
Delfi, primirea sărbătorească rezer
vată de constructorii de nave de la 
Scaraman.ga, în celelalte întreprinderi 
și instituții, ca și în locurile de in
teres istoric vizitate, participarea a 
sute de ziariști la conferința de presă 
a șefului statului român — toate 
aceste secvențe au dat convingătoare 
expresie legăturilor cu străvechi 
rădăcini istorice dintre popoarele 
român și grec.

(România și Grecia, care fac parte 
din aceeași categorie a țărilor mici 

trecut, cînd au apărut primele orga
nizații muncitorești — asociațiile de 
Întrajutorare, dezvoltate ulterior în 
organizații politice, bazate pe princi
piul luptei de clasă. Exploatarea 
crincenă la care era supusă, lipsa 
drepturilor politice i-au imprimat de 
la început tinerei clase sociale pro
letare un accentuat spirit de clasă și 
de organizare, o inaltă combativitate 
revoluționară.

Crearea P.S.D.M.R. în 1893 a fost 
tocmai expresia acestor trăsături, a 
necesității imperios resimțite de pro
letariatul român de a-și făuri pro

Intre 31 martie și 3 aprilie 1893 a avut loc 
Congresul de constituire a Partidului Social- 

Democrat al Muncitorilor din România

priul său partid politic, în stare să-l 
călăuzească în lupta pentru elibera
rea sa socială, ca și a tuturor celor 
ce muncesc.

O retrospectiva asupra dezvoltării 
mișcării muncitorești din țara noastră 
purTe totodată în evidență, ca o altă 
caracteristică a sa esențială, faptul că 
și-a însușit de timpuriu, la scurt timp 
după apariția lor, ideile socialismului 
științific, răspîndirea acestora fiind 
favorizată atît de trăsăturile da 
combativitate ce configurau profilul 
politic al proletariatului, român, cit 
și de tradițiile unei gîndiri revolu
ționare, democratice avansate, cum 
a fost gindirea pașoptistă. Așa cum 
se știe, încă in 1888. Engels își ex
prima, în scrisoarea trimisă militan
tului socialist Ion Nădejde, satisfac
ția pentru faptul că socialiștii din 
România au adoptat îp programul 
lor principiile fundamentală ale teo
riei marxiste.

Oglindind procesul de unire a 
mișcării muncitorești cu socialismul 
științific, crearea partidului politic al 
clasei muncitoare a marcat un mo
ment calitativ nou in dezvoltarea a- 
cestei mișcări, a ridicat pe o treaptă 

și mijlocii și care sînt situate în a- 
celași spațiu geografic, au fost și sînt 
legate prin multiple interese comu
ne. Nu o dată, de-a lungul vremuri
lor, popoarele român și grec, înse
tate de libertate, s-ău sprijinit și 
s-au întrajuforat in lupta imootri- 
va dominației străine, pentru idealu
rile neatirnării și -demnității națio
nale. Aceste îndelungate tradiții, în
trețesute cu multitudinea contactelor 
directe dintre locuitorii celor două 
țări, cu o rețea densă de legături 
comerciale și schimburi culturale 
active, au creat temelia trainică a 
unor sentimente de prietenie, stimă 
și respect reciproc — sentimen
te ce reprezintă o zestre prețioasă în 
condițiile noi. de azi. Deși cele două 
țări au orinduiri sociale diferite, po
poarele român și grec, popoare de 
oameni harnici, deprinși cu munca 
aspră, sînt interesate în egală măsu
ră și depun eforturi substanțiale pe 
linia dezvoltării, a depășirii decala
jelor economice, pentru asigurarea 
unui, progres mai rapid în diferite 
domenii de activitate, pentru o viață 
prosperă, înfloritoare. Tocmai înțe
legerea acestor interese comune este 
factorul ce determină ca ambele po
poare să fie animate de voința de 
a ridica legăturile reciproce pe o 
treaptă nouă, mai înaltă.

Sint realități ce și-au găsit oglin
direa expresivă în atitudinea de căl
dură prietenească, în nenumăratele 
gesturi de cordialitate, în mărturiile 
de ospitalitate desăvîrșită ce s-au 
făcut simțite pe tot parcursul vizitei 

superioară lupta clasei muncitoare,, a 
sporit rolul ei iu viața politică a 
țării.

Și astăzi încă, , primul program al 
P.S.D.M.R.. în pofida limitelor lui, 
impresionează prin spiritul său revo
luționar, prin caracterul înaintat al 
prevederilor sale. Definind drept sar
cina centrală a partidului „de a or
ganiza proletariatul, de a organiza 
poporul muncitor" în lupta revoluțio
nară, programul înscria ca țel final 
al acestei lupte „desființarea proprie
tății private asupra mijloacelor de 
producție și prefacerea lor în pro

prietate socială, 
distrugerea socie
tății burgheze și 
întemeierea so
cietății socialiste". 
Tocmai în acest 
scop, partidul ÎȘi 
propunea să con
ducă lupta pentru 
cucerirea puterii 
în stat și instau

rarea dictaturii proletariatului, să în
trebuințeze — cum arătase C. Do- 
brogeanu-Gherea încă în 1886 —
— „dictatura de clasă ca mijloc pen
tru a organiza formele de viață ale 
societății socialiste".

Ancorat în realitățile social-poli- 
tice ale țării, partidul muncitorilor 
din România și-a șpus cuvîntul față 
de toate marile probleme care preo
cupau societatea românească în acea 
vreme, preconizînd soluții corespun
zătoare aspirațiilor spre progres ale 
tuturor celor ce muncesc, intereselor 
fundamentale ale țării.

Momentul deosebit de -important pe 
care l-a marcat în organizarea po
litică a proletariatului constituirea 
P.S.D.M.R. avea să-și găsească con
tinuare in întregul proces de clarifi
care, maturizare și călire ideologică 
ce a dus în mai 1921 la transforma
rea partidului socialist in partid co
munist. ceea ce a marcat o etapă 
nouă, superioară, atît pe plan politic 
și ideologic, cit și organizatoric, în 
dezvoltarea detașamentului de avan-

(Conîinuare in pag. a Il-a)

Șefului statului român- în manifes
tările amintite s-au desprins preg
nant aprecierea față de realizările 
României noi. prestigiul de care se 
bucură peste hotare președintele ei, 
„personalitate proeminentă pe plan 
mondial", așa cum se exprima pri
marul Atenei, Iannis Papatheodorou.

Sentimente prietenești asemănă
toare manifestă poporul nostru față 
de poporul grec, al cărui geniu crea
tor a îmbogățit cu inestimabile va
lori tezaurul gindirii și civilizației 
umane, tot așa după cum măsurile 
pe plan intern ale guvernului elen 
in direcția adîncirii proceselor de
mocratice. a dezvoltării economice, 
ca și reconsiderările realiste, pe tă- 
rim internațional sint urmărite cu 
satisfacție de opinia publică din 
România. Cursul ascendent al rela
țiilor romăno-grecești și-a găsit ex
presie in întîlnirile dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și primul 
ministru Constantin Karamanlis — 
mai intii la București, în mai anul 
trecut, apoi la Helsinki, cu prilejul 
Conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa, iar acum la Atena 
— ca și in relațiile personale priete
nești create intre cei doi oameni de 
stat, care permit desfășurarea unor 
schimburi de vederi substanțiale și 
aprofundate, sub semnul încrederii 
și sincerității. Și, desigur, se cuvine 
a sublinia în mod deosebit că aceste 
relații beneficiază de fundamentul 
trainic pe care îl constituie Decla-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN -
stejar tu adina rădădni in istoria patriei

Continuatorul glorioaselor noastre 
tradiții

Gîndire revoluționară, 
avansată, exprimînd 

interesele vitale ale țării
„SOCIALISMUL ARE CÎMP LARG IN ȚARA ROMÂNEASCĂ"

1893 : „în ciuda tuturor acelor care ne țipa mereu la ureche, 
ba în bătaie de joc, ba în chip cumințește, sfătuitor, că la noi nu 
există proletariat și deci chestia industrială, că țara noastră e 
eminamente agricolă etc., și că deci socialismul sau n-are ce 
căuta la noi, sau că trebuie mărginit la țară sau mișcarea domo
lită, studiul stărilor de lucruri din orașele noastre ne arată tocmai 
contrariul. Social-democrația are un cîmp larg de activitate în 
Țara Românească, are menirea de a deștepta muncitorimea, de 
a o îndrepta spre cucerirea puterii politice, a-i îmbunătăți starea 
ei de astăzi".

Din ziarul „Munca”, organ al Clubului mun
citorilor din București și apoi al P.S.D.M.R.

„DICTATURA PROLETARIATULUI ESTE NECESARĂ 
PENTRU A ORGANIZA FORMELE DE VIAȚĂ SOCIALISTE"

1886 : „Proletariatul are chemarea istorică de a realiza forma 
viitoare socială... Poporul, proletariatul, ajunqînd la putere, după 
revoluția socială, proletară, va întrebuința dictatura de clasă ca 
mijloc pentru a-și întări domnia, pentru a organiza formele de 
viață ale societății socialiste".

Din „Programul de acțiune al cercurilor 
socialiste"

„FELUL ACTIVITĂȚII NOASTRE
ATÎRNĂ DE CONDIȚIILE REALE ALE ȚĂRII NOASTRE"

1886 : „Școlari ai socialismului științific, membri ai marei fa
milii socialiste europene, noi știm că felul activității noastre atîrnă 
de condițiile reale ale țării noastre și mai ales de cele economico- 
sociale. Și aice tocmai sîntem în totul uniți cu socialismul științi
fic și ne deosebim de cel utopic... Un socialist modern care ține 
la socialismul științific își deduce idealul din mișcarea omenirei, 
din evoluția ei, iar mijloacele de lucrare și felul lucrărei din con- 
dițiunile în cari se află un popor. Așadar, să analizăm condițiile 
de trai ale țării noastre cum urmează din pozițiunea poporului 
muncitor, din relațiile de clase, din cultura noastră, din temeliile 
economice".

Din studiul „Ce vor socialiștii români” 
de C. Dobrogeanu-Gherea

•.sn fi,'

La mijlocul veacului 
trecut — începuturile 
organizării proletare

. ■ !

începînd de la mijlocul secolului trecut, prole
tariatul român și-o creat primele organizații — 
asociațiile de întraiutorare — procesul organi
zării sale de clasă evoluînd apoi rapid, prin 
organizațiile profesionale bazate pe principiul 
luptei de clasă, pînă la constituirea partidului 
politic al clasei muncitoare în 1893. în facsimil 
— statutele unora dintre cele mai vechi orga
nizații muncitorești, printre care cea a tipogra
filor bucureșteni, creată în 1858, precum și 
proiectul de program al P.S.D.M.R., publicat in 
decembrie 1892.

îngrijirea exemplară
fț.

’ K

și modernizarea viilor

Atribute timpurii: 
combativitatea, 

spiritul de clasă

în 1895 a avut loc greva minerilor de la 
Secul De la apariția sa pe scena istoriei, pro
letariatului român i-au fost proprii un accentuat 
spirit de clasă, o înaltă combativitate revoluțio
nară. ceea ce și-a găsit reflectare în numeroa
sele acțiuni protestatare și lupte sociale desfă
șurate încă de la sfirșitul secolului al XVIII-lea 
in diferite localități ale țării.

în fotografie — un aspect al reprimării gre
vei muncitorilor mineri de la Secul (desen de 
epocă).

(Urmare din pag. D
gardă al clasei muncitoare, a dat un 
nou și puternic avînt luptelor' poli
tice și sociale desfășurate de masele 
largi populare.

Continuator al celor mai bune tra
diții revoluționare ale poporului 
român, ale vechii mișcări socialiste, 
Partidul Comunist Român este torta 
politică prin a cărei acțiune năzuin
țele ce i-au insuflctit pe întemeie
torii partidului muncitoresc in urmă 
cu 83 de ani au fost nu numai în
deplinite, dar și considerabil depășite. 
Ridicarea poporului muncitor la ran
gul de deținător al întregii puteri și 
stăpîn al propriei soarte, desființarea 
pentru totdeauna a exploatării și asu
pririi omului de către om, preface
rea radicală a întregii structuri eco
nomice a țării și făurirea unei eco
nomii moderne, bazată pe dezvolta
rea intensă a industriei, transforma
rea culturii în bun al întregului po
por, ridicarea considerabilă a nive
lului de trai și civilizație, dobindi- 
rea unei reale independențe și creș
terea fără precedent a prestigiului 
internațional al țării — într-un cu- 
vînt, toate marile înfăptuiri care au 
schimbat din temelii înfățișarea 
României, viața oamenilor muncii — 
sînt rodul luptei revoluționare des
fășurate de clasa muncitoare, de ma
sele largi populare sub conducerea 
Partidului Comunist Român.

Evocînd paginile luminoase înscri
se in istoria proletariatului român de 
Congresele din martie-aprilie 1893 și 
din mai 1921, drumul eroic de lupte și 
victorii străbătut, comuniștii, întregul 
popor omagiază vechimea și continui
tatea mișcării muncitorești, consec
vența și fermitatea ei revoluționară 
în promovarea marelui ideal socialist. 
Atașamentul nedezmințit față de a- 
cest ideal, legătura organică indiso
lubilă cu țara și poporul, apărarea 
neșovăitoare a intereselor vitale ale 
națiunii, fidelitatea față de cauza so
lidarității internaționaliste, capacita
tea de a aplica creator teoria revolu
ționară marxistă corespunzător con
dițiilor concrete ale României — iată 
izvoarele de forță care au asigurat 
dezvoltarea continuă a mișcării mun
citorești în decursul istoriei ei de 
peste un secol.

Aniversarea de astăzi este insă nu 
numai un prilej de cinstire a tradiții
lor glorioase, dar și de relevare a 
răspunderilor ce ne revin pen
tru continuarea și dezvoltarea a- 
cestor tradiții. Cu atît mai mult se 
pune această cerință în condițiile 
actuale, cînd în fața poporului nos
tru se află grandioasele obiective ale 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate și ale înaintării spre 
comunism, care au fost stabilite de

f

La semănat
ritm susținut 

de lucru !

La zi în
ÎUfil U-

tn «copul sporirii producției de 
struguri, organele de specialitate au 
întocmit — pe baza' indicațiilor con
ducerii partidului — un program de 
dezvoltare și modernizare a viticul
turii. Despre prevederile acestui 
program, care se aplică tocmai în 
aceste zile, ne-a vorbit tov. ing. 
Eugen UNGUREANU, directorul 
general al Centralei viei și vinului.

— Cu toate că țara noastră are 
condiții naturale deosebit de favora
bile pentru cultura viței de vie, în 
linele unități agricole cooperatiste și 
chiar de stat, din cauză că lucrările 
de întreținere nu se execută la ni
velul corespunzător, recolta de stru
guri se menține la un nivel scăzut. 
Pentru a se realiza în timp scurt o 
creștere simțitoare a producției de 
struguri, Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare a elaborat un 
program de măsuri avînd ca scop 
modernizarea și întreținerea exem
plară a plantațiilor de vii. Estimăm 
că, prin aplicarea acestor măsuri, 
producția va crește substanțial, asi- 
gurîndu-se astfel cantități mai mari 
de struguri pentru masă, vin și alte 
produse vinicole destinate aprovi
zionării populației, precum și dispo
nibilități pentru export. Acum, în 
fiecare podgorie se acționează ho- 
tărît în vederea realizării progra
mului de modernizare a viticulturii. 
Ce se face și ce trebuie să se între-

prindă, în continuare, în această di
recție ?

Prin modernizarea plantațiilor de 
vii înțelegem crearea unor condiții 
care să permită extinderea mecani
zării la lucrările solului și combate
rea bolilor și dăunătorilor, aplicarea 
tehnologiilor indicate și creșterea

CE LUCRĂRI TREBUIE
EXECUTATE ACUM

randamentului la hectar. Dintre mă
surile amintite menționez, în mod 
special, ridicarea scaunului butucu
lui, îndesirea butucilor, instalarea de 
sirme duble la spalier pentru a se în
lătura lucrările manuale la legat, 
executarea a diferite amenajări intre 
care și irigarea pe brazde. Lucrările 
se execută deja in majoritatea pod
goriilor, urmînd ca pînă în 1980 se fie 
modernizate 60 000 ha plantații viti
cole. în vederea sporirii randamente
lor la hectar, tot în aceste zile se 
aplică unele măsuri agrotehnice : fer
tilizarea, repararea spalierului, dez
gropatul și tăierile.

In ce privește noile plantații 
ele vor fi astfel organizate 
toate lucrările de întreținere 
poată executa mecanizat. De aseme
nea, pe baza reglementărilor in vi
goare, va crește numărul de butuci 
la hectar, ceea ce va permite prac
ticarea 
Ritmul 
ni te va 
mai pe 
intra pe rod. Procedîndu-se 
producția de struguri nu numai că 
nu va fi afectată, ci va crește con
tinuu.

Cit privește executarea propriu- 
zisă a lucrărilor, se constată că sînt 
avansate dezgropatul și tăierile, iar 
in unele locuri continuă să se are și 
să se fertilizeze terenul. Vreau să 
subliniez necesitatea ca în toate 
podgoriile să fie intensificate tăie
rile și legatul viței de vie. lucrări 
care să se încheie inainte de porni
rea în vegetație a mugurilor. Tntrucît 
proiectele noilor plantații au fost a- 
probate. se cere ca acum să se treacă 
la organizarea terenului și plantat, 
în vederea îndesirii plantațiilor se 
vor folosi, pe scară largă, vițe cres
cute în pungi de polietilenă așezate 
în solarii, acestea urmind să fie plan
tate în lunile iulie—august. Acum 
este momentul să se acționeze în ve
derea producerii unui număr cît mai 
mare de vițe înrădăcinate. De aceea, 
trebuie grăbită așezarea lor în solarii.

de vii, 
incit 

să se

udei viticulturi intensive, 
defrișărilor la viile imbătrî- 

fi mai lent și se va face nu- 
măsură ce noile plantații vor 

astfel.

tn ultimele zile, vremea s-a 
îmbunătățit, ceea ce a permis in
tensificarea semănatului și a al
tor lucrări de sezon. Din datele 
centralizate rezultă că pină luni 
au fost insămințate peste 250 000 
hectare. Timpul este înaintat și- 
de aceea, trebuie să se acționeze 
ferm, să se concentreze toate 
forțele in vederea încheierii 
grabnice a insămințării culturi
lor din prima epocă, l^tă ce ne 
relatează corespondenții noștri :

Teleorman. După încheierea 
mînțării culturilor din prima 
ță. oamenii muncii din „ 1______
județului Teleorman au început se
mănatul florii-soarelui pe cele 39 000 
ha prevăzute a se cultiva în acest 
an. în primele două zile au și fost 
insămințate peste 8 000 ha. Su
prafețe mai mari au fost semănate 
în unitățile din cadrul consiliilor in- 
tercooperatiste Cringeni, Odobeasca, 
Piatra, Dobrotești și Ciolănești, Fur- 
culești, precum și in întreprinderile 
agricole de stat din Schela, Roșiori 
de Vede, Alexandria și Toporu. 
Toader).

însă- 
urgen- 

agricultura

(Ion

VRANCEA
CONSTATĂRI DIN PODGORII

« 
loacelor de susținere, asigurarea apei 
pentru stropit, amenajarea drumuri
lor de acces. Sînt asigurate, de ase
menea, materialele necesare: 400 000 
tutori, 50 000 spalieri, 300 tone sîrmă 
și altele. îndesirea plantațiilor se va 
realiza cu cele 150 000 .................... ..
altoită, fortificate în 
pungi de polietilenă.

De la întreprinderea 
viei și vinului aflăm că 
avansate și în unitățile agricole din 
Berezeni, Corni, Rinceni, Deleni. Rî- 
șești și din alte localități. Apreciem 
grija cooperatorilor pentru executa
rea tăierilor spre a se compensa 
pierderile determinate de temperatu
rile scăzute din luna februarie, inte
resul deosebit ce-l acordă acțiunii de 
completare a golurilor cu circa 
700 000 fire. (Crăciun Lăluci).

în Vrancea, Județul cu cele mai în
tinse podgorii ale țării, lucrările de 
sezon în vii își urmează cursul nor
mal. Și trebuie spus că sînt multe de 
făcut. în acest an. în cooperativele 
agricole, vor fi modernizate plantații 
viticole cu o suprafață totală de 
2 322 ha. Pentru aceste unități au 
fost întocmite proiecte de execuție 
la care au colaborat organele agrico
le județene, cercetătorii de la stațiu
nea viticolă Odobești, specialiști din 
cooperative. Ce se face practic ? Coo
peratorii din Ruginești au trecut la 
confecționarea tutorilor în sectorul 
de activități industriale, realizîndu-se 
pe această cale și însemnate econo
mii bănești. Pe măsura îmbunătățirii 
timpului se va trece și la îndesirea 
plantațiilor ; pentru aceasta vor fi 
folosite peste 1,3 milioane de vițe. 
Importante forțe de muncă sint con
centrate și la lucrările de întreținere. 
Pînă în prezent, în plantațiile pe rod 
ale cooperativelor agricole au fost 
revizuiți și reparați spalierii de ne 
mai bine de 3 500 ha. iar pe 650 ha 
cu vii aflate în anul II au fost insta
lați spalierii. Echipele de cooperatori 
din Tîmboești, Dumbrăveni, Vîr- 
teșcoiu, Cîrligele. (Jrechești și din 
alte cooperative au trecut la execu
tarea tăierilor în uscat a viței de vie, 
lucrare efectuată pe mai bine de 
6 000 ha. Se muncește intens și în 
plantațiile întreprinderilor agricole 
de stat Odobești, Panciu, Cotești etc. 
Din datele centralizate la întreprin
derea viei și vinului Vrancea rezul
tă însă că în unele cooperative, și în 
mod deosebit acolo unde s-au înche
iat mai tîrziu operațiunile de anga
jare a suprafețelor cu vii în acord 
global, nu «• respectă programul de

lucru întocmit, 
tă negativ atît 
de întreținere, 
realizarea 
și plantare a unor noi suprafețe. Așa. 
de exemplu, la Țifești, Balotești, Mo
vilita, lucrările de modernizare se 
desfășoară greoi, deși aceste unități 
au de executat asemenea lucrări pe 
suprafețe de 100—200 ha. în alte coo
perative se acționează încet în ce 
privește pregătirea terenului pentru 
înființarea de noi plantații. Nu toate 
tractoarele afectate lucrărilor de des
fundare a terenului au funcționat 
normal. Recent, organele locale au 
luat noi măsuri în vederea intensi
ficării muncii in toate unitățile cu 
sector viticol. (Dan Drăgulescu).

Acest fapt se reflec- 
în stadiul lucrărilor 
cit și in ce privește 

planului de modernizare

VASLUI
în podgoriile din Județul Vaslui, 

care cuprind peste 20 000 ha. deși pri
măvara nu a intrat în toate dreptu
rile, viticultorii execută dezgropatul, 
tăiatul, transformă formele joase in 
semiinalte ale viței de vie. La coope
rativa agricolă din Tîrzii am stat de 
vorbă cu șeful brigăzii nr. 1, Vasile 
Iftimie. care ne-a spus : „Ne-a intir- 
ziat înghețul. Totuși, am terminat de 
dezgropat viile și sîntem pe termi
nate cu tăierile. Echipe speciale pre
gătesc terenul pentru noua plantație. 
Cele 45 hectare sînt desfundate, 
avem și mijloacele 'de susținere asi
gurate". La I.A.S. Huși, directorul 
unității, loan Neamțu, ne prezintă a- 
genda lucrărilor la zi.' Reținem fap
tul că tăierile s-au executat pe a- 
proape toată suprafața de 1 250 hec
tare. Anul acesta, întreprinderea va 
executa modernizări pe 330 ha : ridi
carea butucului, îmbunătățirea mij-

fire de viță 
ghivece din

județeană a 
lucrările sînt

Dolj. A fost ’ însămînțată cu 
turi din prima epocă 70 la sută 
suprafața prevăzută. S-a terminat 
plantarea cartofilor timpurii și se
mănatul sfeclei de zahăr și a plan
telor de nutreț. Concomitent, în ju
deț au fost grăpate ogoarele pe 
150 000 hectare și au început pregă
tirile pe terenurile prevăzute a 
cultivate cu floarea-soarelui și 
rumb. (Nicolae Băbălău).

cul- 
din

ti 
po-

Iași. Vremea, începînd să se încăl
zească și prin părțile județului Iași, 
a permis cooperatorilor, mecanizato
rilor și celorlalți lucrători din agri
cultura acestui județ să iasă in nu
măr mare în cîmp la executarea lu
crărilor de sezon. Astfel, mecaniza
torii au și arat în locurile zvîntate 
peste 2 000 hectare. Concomitent, ei 
execută grăpatul și discuitul ogoa
relor. în aceste zile, în toate unită
țile agricole se efectuează, sub di
recta îndrumare a specialiștilor, lu
crările de fertilizare a culturilor se
mănate din toamnă. Aceste lucrări 
s-au efectuat pină acum, pe ansam
blul județului, 
(Manole Corcaci).

Congresul al Xl-lea, de Programul 
partidului.

întreaga experiență a luptei revo
luționare învederează că chezășia 
înaintării neabătute pe calea socia
lismului și comunismului o consti
tuie întărirea continuă a rolului par
tidului, ca forță politică conducătoa
re în societate. Tocmai de aceea, a 
duce cu cinste mai departe tradițiile 
glorioase ale mișcării noastre munci
torești înseamnă, inainte de toate, a 
milita pentru întărirea rolului condu
cător al partidului, ceea ce presu
pune eforturi sporite, perseverente 
din partea tuturor organizațiilor și 
membrilor partidului pentru unirea 
și mobilizarea celor ce muncesc în 
vederea înfăptuirii politicii partidu
lui, a orientărilor și sarcinilor stabi
lite de partid în toate domeniile : dez
voltarea industriei, agriculturii, in
vestițiilor, înflorirea culturii, edifi
carea conștiinței socialiste.

A duce cu cinste mai departe tra
dițiile glorioase ale mișcării noastre 
muncitorești inseamnă pentru fiecare 
membru de partid a se afirma ca un 
militant politic de avangardă, a des
fășura o neobosită muncă de convin
gere și de mobilizare a celorlalți oa
meni ai muncii și, în același timp, ■ 
da el însuși pildă de hărnicie și ab
negație în îndeplinirea sarcinilor tra
sate, a fi mereu în primele rînduri, 
a pune umărul unde este mai greu.

Continuarea și dezvoltarea tradiții
lor revoluționare în condițiile de azi 
sint indisolubil legate de eforturile 
pentru a înrădăcina în toate sferele 
vieții sociale principiile și normele 
echității socialiste. A fi exemplu de 
devotament pentru cauza socialismu
lui și propășirii patriei, de conștiință 
înaintată și de spirit de disciplină, 
a asigura întotdeauna și în orice 
împrejurare primatul intereselor ma
jore ale societății și a combate orice 
manifestare de individualism, a da 
dovadă de maturitate politică și res
ponsabilitate socială — iată o înaltă 
îndatorire a comuniștilor, a tuturor 
constructorilor socialismului.

Istoria partidului clasei muncitoa
re din România, a cărui întemeiere 
cu 83 de ani in urmă o aniversăm as
tăzi, constituie un inestimabil tezaur 
de experiență politică revoluționară, 
o bogată sursă de învățăminte pentru 
întreaga activitate de construire a 
socialismului și comunismului. A va
lorifica din plin aceste învățăminte, 
a nu precupeți nici un efort pentru 
a transpune în viață hotărîrile Con
gresului al Xl-lea, Programul parti
dului, a fi lă înălțimea marilor cerin
țe ale etapei actuale — în acest fel 
înțeleg comuniștii, întregul nostru 
popor să omagieze glorioasele tradi
ții ale Partidului Comunist Român.

IffINVESTIȚII
*

9 k

SOLUȚII DE EXECUȚIE
MAI RAPIDE, MAI ECONOMICE

Deși nu a trecut prea multă 
vreme de la începerea lucrări
lor, _ construcția Combinatului chi
mic de la Bacău se conturea
ză destul de bine. Cei care mun
cesc aici — constructori, mon
tori — sint hotărîti să răspun
dă prin fapte sarcinii trasate de 
secretarul general ai partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. cu pri
lejul vizitei de lucru făcute pe 
șantier, de a pune in funcțiune acest 
important obiectiv al economiei na
ționale inainte de 
fizic al lucrărilor vorbește de 
sine. După cum ne-a spus directorul 
combinatului, ing. Mihai Cocan, la 
toate instalațiile aflate în construc
ție lucrările sint în avans față de 
grafice.

Totuși, la un moment dat. pe Ia 
începutul lunii februarie a.c.. din 
cauza timpului nefavorabil 
registrat unele rămineri 
Imediat ce vremea s-a 
conducerea șantierului a

termen. Stadiul 
la

constructorii care înalță una din 
noile instalații, bunăoară, au predat 
la montaj cu un trimestru mai' de
vreme depozitul și sobele de con
versie. Ion Secuiu. șeful echipei de 
montori care lucrează aici, ne spu
nea că, deși starea vremii le-a fost po
trivnică, oamenii nu au irosit timpul. 
Ei au pregătit „la sol“ toate ansam- 
blele și subansamblele celor trei 
mari rezervoare pe care le au de 
montat și acum nu le rămîne decît 
să le așeze pe fundațiile respective. 
Ca urmare, lucrarea va fi terminată 
cu trei luni și jumătate mai devre-

stadiu de 
combinatului 
ora actuală

finisaj. Di
ne spunea 
există pe

s-au' în- 
în urmă, 
schimbat, 
aplicat o 

serie de măsuri pentru recuperarea
acestor restanțe. Iată că acum 
din nou. în competiția cy timpul, 
constructorii și montorii ciștigă me
reu teren Pentru 
organizat munca 
buri, realizează 
cățele pe șantier.
Here centralizate de debitat și con
fecționat 
losesc la 
șinile de

La una

aceasta, ei și-au 
în două schim- 
toate prefabri- 
au înființat ate-

construcții metalice, fo- 
maximum utilajele și ma- 
care dispun.
din instalațiile de bază se 

înaltă stîlpii din prefabricate, 
care — în greutate de 35—40 
Coloși din beton și oțel care, 
form tehnologiei prevăzute- in 
iect. trebuie ridicați cu două 
carale. Pînă să sosească utilajele 
respective, inginerii Stellan Huiban 
și Alexandru Pășcănuță, șeful echi
pei de dulgheri, au conceput și rea
lizat un dispozitiv cu ajutorul căru
ia ridică stîlpii în numai două ore, 
cîștigînd astfel cite 8 ore față de 
timpul prevăzut de proiect. Tot ei 
sînt și autorii unei noi tehnologii a- 
plicate la structura de rezistentă a a- 
celeiasi instalații. Prin folosirea pre
fabricatelor și cofrajelor industriali
zate, în locul structurii clasice, ei au 
obținut un avans substanțial.

Timp prețios se cîștigă șl pe șan
tierele altor instalații : pe magistra
la de aducțiune a materiei prime, 
rețeaua de alimentare cu apă etc. 
Printr-o bună organizare a muncii,

fie- 
tone. 
con- 
pro- 
ma-

Pe șantierul 
Combinatului chimic

din Bacău

pe 31 400 hectare.

Pe cimp, în vii și livezi se muncește intens, cu toate 
tăierea viței de vie in podgoriile cooperativei agricole din Bucov

me față de data prevăzută în grafie, 
în avans sînt și lucrările de la 

digul care se înalță pe malul Bis
triței. Sute de oameni și mașini 
muncesc la terasamente, la execu
tarea pereului și a grinzii de con
solidare a acestuia, la regularizarea 
albiei rîului. 
din lungimea 
gata.

Bătălia cea 
șantierul 
care, conform angajamentului 
de constructor ... ______
rului general al partidului, trebuie 
să intre în funcțiune la începutul 
anului viitor. Aici, constructorii 
și-au încheiat misiunea și au lăsat 
locul montorilor, care în cîteva săp- 
tămîni au și instalat circa 1 400 tone 
de utilaje. Acum, oamenii din echi
pa lui Nicolae Păiuș lucrează la 
montarea compresoarelor centrifuga
le. Un singur exemplu este, credem, 
convingător în ceea ce privește 
hărnicia lor. Ca să așeze două 
compresoare pe platforma de mon
tare se prevedea să se mun
cească o săptămînă încheiată. Nico
lae Păiuș și maistrul Dumitru Șer- 
bănescu au găsit însă o soluție ori
ginală prin care au reușit să execu
te întreaga operație doar într-o sin
gură zi. De-abia începută munca și 

cele 4 compresoare se

Mai mult de 
digului este

mare se dă 
unui obiectiv

jumătate 
de-acum

însă 
de

pe 
bază 
luat 

în fata secreta-

află in 
rectorul 
că la 
șantier un volum de utilaje care să 
asigure un ritm susținut ia montaj, 
în același timp. în numele comu
niștilor, al tuturor constructorilor, 
a făcut un apel călduros către co
lectivele de muncă de la întreprin
derea „Independența"—Sibiu, I.U.C. 
Ploiești, I.C.M. Caransebeș. I.M.U.T. 
Moreni de a realiza și expedia la 
vreme utilajele contractate, pentru a 
nu crea greutăți montorilor.

Odată cu scurtarea termenelor de 
execuție, constructorii sînt preocu
pați de îmbunătățirea continuă a 
calității lucrărilor și de reducerea 
prețului de cost ai acestora. în acest 
scop, ei dau o adevărată bătălie 
pentru economisirea materialelor și 
în special a metalului. Inginerul Ga- 
vril Bălan, directorul grupului 
șantiere, antreprenorul general 
investiției, ne-a vorbit despre modul 
în care, ajutați de către specialiști 
de la catedra de beton a Institutu
lui politehnic din Cluj-Napoca, oa
menii șantierului au reușit să aplice 
o nouă soluție la structura de re
zistentă a unui depozit. Aceas
ta a dus. pe de o parte, la 
îmbunătățirea calității lucrării. Iar 
pe de altă parte, la o economie de 
circa 400 tone oțeluri speciale.

Secretarul comitetului de partid, 
tovarășul Ștefan Cotta, ne vorbea și 
de o inițiativă a comuniștilor care 
are drept scop tot economisirea me
talului. Ea aparține comunistului 
Dumitru Dima, șef de echipă, care 
și-a propus ca, împreună cu echipa 
lui de fierar-betoniști, să lucreze o 
zi pe lună numai cu metal economi
sit. Pînă acum a reușit întocmai. 
Lui i s-au alăturat și fierar-betoniș- 
tii din echipele conduse de Nicolae 
Bibere și Gheorghe Solomon.

Sînt doar cîteva din faptele de 
muncă ale oamenilor de pe șantie
rul combinatului de la Bacău, care, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid și prin exemplul însuflețitor 
al comuniștilor, acționează energic 
pentru a asigura realizarea în ritm 
susținut a tuturor lucrărilor pre
văzute în graficele de execuție, con
vinși fiind că în felul acesta își vor 
putea respecta cuvîntul dat în fața 
conducerii partidului.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii"

de
ai

forțele. Obiectivul aparatului de fotografiat a surprins cîteva secvențe semnificative pentru acest sezon (de la stingă la dreapta): 
Prahova; pregătirea terenului la cooperativa agricolă Pitulicea — Buzău și semănatul sfeclei de zahăr la cooperativa 

agricolă Movilița — ilfov Foto s S. Cristian
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Kuweit
întrevederea președintelui 

Nicolae Ceaușescu cu emirul Kuweitului,
șeic Sabah Al-Salem Al-Sabah

Președintele Nicolae Ceausescu si tovarășa ■
> > > >

Elena Ceaușescu au vizitat Palatul Seif
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a reîntîlnit, marți dimineața, cu 
emirul Kuweitului, șeicul Sabah 
Al-Salem Al-Sabah, la Palatul Seif, 
reședința de lucru a șefului statului 
kuweitian.

Președintele României, salutat cu 
Înalte onoruri militare, a fost în- 
tîmpinat, la sosire, cu deosebită 
căldură de emirul Kuweitului.

Convorbirile au cuprins probleme 
privind stadiul și perspectivele rela
țiilor româno-kuweitiene. cei doi șefi 
de stat exprimindu-și satisfacția pen
tru progresele înregistrate în dezvol
tarea prieteniei și colaborării dintre 
cele două țări și popoare.

Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceausescu 
in onoarea emirului Kuweitului, 
seic Sabah Al-Salem Al-Sabah

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a ofe
rit, Ia încheierea celei de-a doua zile 
a vizitei în Kuweit, un dineu oficial 
în saloanele hotelului Hilton. în o- 
noarea emirului Kuweitului, șeic Sa
bah Al-Salem Al-Sabah.

De la Palatul Dasman, unde au 
avut loc convorbirile oficiale româ
no-kuweitiene la nivel înalt, cei doi 
șefi de stat au sosit împreună, fiind 
întîmpinați de cele mai înalte oficia
lități kuweitiene, precum și de per
soanele oficiale române care il în
soțesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
emirul Kuweitului sint conduși la

Călduroase manifestări de prietenie și înaltă stimă 
în importantul centru petrolier Al-Ahmadi

' Cea de-a doua zi a vizitei preșeciin- 
tclui Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu în Kuweit a 
fost consacrată examinării unor do
menii concrete în care colaborarea 
dintre România și Kuweit își poate 
găsi materializare. în cursul zi
lei de marți, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat orașul Al-Ah- 
madi, „capitala petrolieră" a țării, și 
zona industrială învecinată, Shuwei- 
ba, unde sînt concentrate principalele 
obiective ale industriei kuweitiene. 
Discuțiile cu oficialitățile kuweitiene 
de aici, cu specialiștii țării-gazdă au 
dus la identificarea unor importante 
domenii în care cooperarea româno- 
kuweitiană poate fi extinsă și adîn- 
cită, în folosul ambelor țări și po
poare. în acest cadru s-au stabilit 
numeroase puncte de contact, la 
baza cărora se află realizările deose
bite ale industriei extractive petro
liere kuweitiene, precum și ale celei 
prelucrătoare, ca și experiența va
loroasă, recunoscută pe plan interna
țional, dobîndită de România în 
prospectarea, exploatarea și rafina
rea ..aurului negru". Punerea în va
loare a largilor posibilități de conlu
crare oferite de economiile celor 
două țări în acest domeniu a repre
zentat principalul obiectiv al convor
birilor purtate de șeful statului ro
mân în această zi cu reprezentanții 
statului-gazdă, relevîndu-se intere
sul comun pentru intensificarea ra
porturilor de colaborare româno- 
kuweitiene, pe baze reciproc avan
tajoase.

Președintele României și emirul 
Kuweitului au abordat, de asemenea, 
probleme actuale ale vieții internațio
nale. îndeosebi cele privind Orien
tul Mijlociu.

întrevederea a decurs într-o am
bianță de prietenie.

La Palatul Seif a sosit apoi to
varășa Elena Ceaușescu, care a foșt 
salutată cu deosebită cordialitate de 
șeful statului kuweitian.

Emirul Kuweitului a invitat pe 
președintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. să viziteze 
Palatul Seif.

Situat pe țărmul de sud-est al 
Golfului, Palatul Seif a fost construit 
în perioada domniei fostului emir 

salonul de aur al hotelului, unde se 
întrețin cordial, de față fiind. din 
partea kuweitiană, șeic Jaber AI-Ah- 
med Al-Jaber Al-Sabah. prințul 
moștenitor și prim-ministru al gu
vernului, Khalid Saleh Al-Ghunaim, 
președintele Adunării Naționale, Ja
ber Al-Abdula, consilierul specia] al 
emirului, membri ai familiei emiru
lui Kuweitului, iar din partea ro
mână, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Nicolae Doicaru, 
consilier al președintelui republicii, 
Nicolae Ionescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Constantin Mitea, consi

Vizita a permis. în același timp, 
înalților oaspeți români să cunoască 
unele din cele mai de seamă realizări 
ale poporului kuweitian, angajat cu 
toată energia pe calea dezvoltării 
economice și sociale a țării, orașul 
Al-Ahmadi și zona industrială din 
apropiere constituind. din acest 
punct de vedere, repere reprezenta
tive ale progresului realizat pe aceste 
meleaguri după cucerirea indepen
denței.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost în
soțiți, în această călătorie, de mi
siunea de onoare constituită cu pri
lejul vizitei în Kuweit a înalților 
oaspeți. în frunte cu Abdulah Yussef 
Al-Ghanem, ministrul electricității și 
apelor.

împreună cu șeful statului român, 
la vizită au luat parte George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe, 
Constantin Mitea, consilier al pre
ședintelui republicii. Constantin Că
runții, ambasadorul țării noastre în 
Kuweit.

...Ora 10,00. Coloana oficială, înca
drată de rtiotocicliști, părăsește Pa
latul Seif. îndreptîndu-se spre Al- 
Ahmadi. Localitatea este situată la 
aproximativ 45 km sud de orașul 
Kuweit. Ea este legată de capitală 
printr-o șosea largă, care înaintează 
paralel cu malul Golfului, printr-o 
zonă presărată cu numeroase așezări 
urbane — al .Bidde, Salima, Al Fin- 
tass. Al Fahaheel — ridicațp nu de 
mult.

Expresie a căldurii cu care po
porul kuweitian înconjoară în aces

Moubarak cel Mare (1896—1915), pe 
locul unde altădată se afla fortărea
ța portului de pescari al tribului Kut 
(Koweiti).

De numele Palatului Seif sînt legate 
cele mai importante momente din is
toria Kuweitului. Aici a fost decla
rată în 1961 independența de stat a 
Kuweitului. în acest palat și-au avut 
reședința făuritorii independenței 
Kuweitului și ai dezvoltării de astăzi 
a țări : Moubarak cel Mare, șeicul 
Ahmud și șeicul Abdulah.

împreună cu emirul Kuweitului, 
înalții oaspeți români au vizitat bi
blioteca, ce cuprinde valoroase colecții 
de cărți, și marile săli de ceremonii.

/

lier al președintelui republicii, cele
lalte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, amba
sadorul României în Kuweit și amba
sadorul kuweitian in țara noastră.

Cei doi șefi de stat au primit, apoi, 
salutul membrilor guvernului, al al
tor personalități ale vieții politice, 
economice și culturale kuweitiene, 
precum și al șefilor misiunilor diplo
matice acreditați în Kuweit partici- 
panți la dineul oficial.

Dineul s-a desfășurat sub semnul 
stimei și prețuirii reciproce, într-o 
atmosferă de caldă cordialitate și 
prietenie.

te ‘zile pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. sute de drapele româ
nești și ale țării-gazdă își desfășoa
ră faldurile in localitățile străbătu
te. O primire sărbătorească a făcut-o 
înalților soli ai poporului român o- 
rașAl Al-Ahmadi. Coloana oficială a 
pătruns în oraș printr-un impresio- 
nanț arc de triumf, îmbrăcat în tri
colorul românesc și drapelul de stat 
kuweitian. Pe frontispiciu era scrisă 
în limbile arabă și română urarea 
..Bun venit președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu !“.

De aici se profilează panorama po
licromă a orașului. Se zăresc zeci de 
rezervoare petroliere, instalații de 
transportare a țițeiului, imense pe
troliere ancorate la dane, care de
finesc imaginea Kuweitului de azi ca 
țară cu impresionante resurse petro
lifere și cu ample perspective de dez
voltare. Rezervoarele de mare ’ capa
citate situate pe platoul de la Al- 
Ahmadi, aflat la 100 de metri deasu
pra nivelului Golfului, colectează pe
trolul adus din diferite regiuni ale 
Kuweitului și, în special, din zona 
Burgan — cel mai vast zăcămint pe
trolier din lume.

Al-Ahmadi, a cărui existență da
tează de aproximativ 25 de ani, 
se înfățișează în această dimineață 
de primăvară într-o adevărată ex
plozie de verdeață, contrastînd pu
ternic cu deșertul uscat și pîrjolit. Cu 
cei 40 000 de locuitori ai săi, majo
ritatea angajați în industria petro
lieră și de construcții, orașul s-a dez
voltat rapid, mai ales în ultimii zece 

ani, dispunînd, astăzi, de un spital 
modern, școli, .magazine, cinemato
grafe, terenuri de sport, stadioane.

La sediul guvernoratului din Al- 
Ahmadi, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați cu deose
bită căldură și înaltă considerație de 
guvernator, șeic Jaber Abdullah Al- 
Jaber Al-Sabah. în cinstea înalților 
oaspeți, sint prezentate onorurile mi
litare.

Solii României socialiste sînt in
vitați în marea sală a guvernoratului, 
unde guvernatorul le adresează un 
călduros bun venit, urîndu-le o șede
re plăcută, și cît mai agreabilă în ma
rele centru petrolier al țării.

Apoi are loc o convorbire cordială. 
După ce prezintă trăsăturile defini
torii ale dezvoltării economice actua
le și de perspectivă a orașului și re
giunii, guvernatorul reliefează expe
riența dobîndită de România în in
dustria petrolieră și subliniază că și 
Kuweitul a beneficiat de această ex
periență, încă în etapa de început a 
exploatării „aurului negru" din 
subsolul său. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, relevînd puternica dezvol
tare a industriei petrochimice româ
nești, se referă la conlucrarea largă 
dintre România și numeroase alte 
țări în domeniul extracției și prelu
crării petrolului, la posibilitățile de 
extindere a acestei cooperări.

După convorbire, înalții oaspeți sînt 
invitați să viziteze Muzeul companiei 
kuweitiene a petrolului, unde direc
torul general ăl companiei. Ahmad 
Omar. îi întâmpină cu călduroase 
urări de bun venit. Muzeul reprezin
tă o reușită sinteză a istoriei petro
lului kuweitian, a eforturilor depuse 
de poporul acestei țări pentru valori
ficarea principalei sale bogății. Cu 
ajutorul unor scheme, grafice, ma
chete, sînt prezentate cele mai mo
derne sisteme de exploatare a zăcă
mintelor de țiței și gaze. Exponatele 
oferă o imagine vie a impresionan
tei dezvoltări a industriei petroliere 
a țării, a modului cum statul kuwei
tian a știut să valorifice această ne
prețuită bogăție. Alături de machete
le unor moderne întreprinderi petro
chimice este prezentată și panorama 
insulei artificiale construite la 15 km 
de țărm, unde , pot acosta nave 
cu o capacitate de pînă la 500 000 de 
tone. Gazdele menționează că toate 
operațiile de pe această insulă, la 
care țițeiul sosește prin conducte 
submarine, sînt supravegheate de 
calculatoare electronice, ceea ce per
mite încărcarea rapidă a navelor. Se 
subliniază că, în prezent, totali
tatea industriei petrolului, a instala
țiilor de transportare, prelucrare și 
încărcare aparține statului kuweitian. 
Naționalizarea petrolului, s-a făcut 
treptat, încheindu-se în cursul anu
lui trecut, cînd Compania petrolieră 
kuweitiană a preluat toate acțiunile 
aflate în mîinile unor societăți străi
ne.. Această măsură a fost Întreprin
să în cadrul- noii politici economice 
promovate de guvern și urmărește 
valorificarea rațională, in interesul 
țării,, a bogățiilor subsolului.

în încheierea vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu semnează în cartea de o- 
noare.

„Cooperare constructivă, in beneficiul ambelor popoare"
Vizita președintelui Republicii So

cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și â tovarășei Elena 
Ceaușescu în Kuweit a stîrnit un pu
ternic interes în cele mai diverse 
cercuri ale opiniei publice din aceas
tă țară, care apreciază că dialogul la 
nivel înalt româno-kuweitian repre
zintă un eveniment de cea mai mare 
semnificație în cronica relațiilor de 
prietenie și colaborare fructuoasă 
dintre .cele două țări și popoare.

Reflectînd aceste opinii, presa ku
weitiană marchează pe. lărgi spații 
începerea vizitei, publicînd ample 
reportaje de la ceremonia sosirii, în
soțite de fotografiile solilor poporu
lui român și ale oficialităților ku
weitiene.

Sub titlul „Emirul Kuweitului în
timpină pe președintele român", co
tidianul de limbă arabă „AL RAI 
AL AAM“ dă expresie sentimentelor 
de caldă cordialitate, de stimă și 
prețuire cu care au fost salutați to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu de cele mai 
înalte personalități kuweitiene, de 
cetățenii orașului. La rîndul lor. pe 
mari manșete, cotidianele „AL SI- 
YASSAH", „AL QABAS", „AL AN

La Palatul Seif

În mijlocul muncitorilor și tehnicienilor din zona 
industrială Sliuweiba

Coloana mașinilor oficiale ajunge 
in zona industrială Shuweiba. si
tuată pe malul Golfului, pe o întin
dere de 8,5 km pătrați. La sediul ad
ministrației zonei, împodobit sărbă
torește, înalții oaspeți sînt întimpi- 
nați cu profundă stimă de Souleiman 
Hamad, directorul general al acestui 
important centru economic, de cadre 
de conducere a zonei.

Adresîndu-se oaspeților, directorul 
general a spus : „Domnule președin
te, stimată doamnă Ceaușescu, per- 
miteți-mi ca, in numele tuturor lu
crătorilor din complexul nostru in
dustrial, să salut prezența dumnea
voastră și să exprim plăcerea și fe
ricirea pe care Ie încercăm cu. pri
lejul vizitei dumneavoastră". în fața 
unei hărți a zonei, solii poporului 
român ap fost informați asupra vas
tei activități ce se desfășoară în a- 
cest centru industrial al Kuweitului.

Pe teritoriul zonei funcționează o 
măre rafinărie, întreprinderi petro
chimice, îndeosebi pentru producerea 
fertilizanților, un complex energetic 
și de desalinizare a apei de mare — 
care cuprinde trei uzine — o fabrică 
de ciment, un mare port comercial 
și alte obiective. înalții oaspeți sînt 
informați că, în viitorul cincinal, se 
prevăd extinderea zonei industriale, 
construirea de noi obiective, îndeo
sebi în domeniul petrochimiei, ceea 
ce va duce la dublarea numărului 
muncitorilor și tehnicienilor. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu se inte
resează de aspectele tehnico-econo- 
mice și sociale ale activității din 
zonă. Gazdele răspund cu amabilita
te la întrebările puse.

Un amplu și fructuos dialog a fost 
prilejuit ulterior de vizitarea uzinei

BAR", „AL WATAN", precum și zia
rele de limbă engleză „DAILY 
NEWS" și „KUWAITIAN TIMES" 
inserează, stib genericul „Un călduros 
bun venit președintelui Nicolae 
Ceaușescu", reportaje de la sosirea 
înalților oaspeți români, însoțite de 
fotografii despre momentele princi

REVISTA PRESEI KUWEITIENE

pale ale ceremoniei desfășurate la 
aeroportul internațional din Kuweit. 
Sint publicate, de asemenea, infor
mații despre vizita protocolară, 
schimbul de decorații dintre cei doi 
șefi de stat și dintre tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Norryyah Al- 
Sabăh. soția emirului Kuweitului, 
precum și despre dineul oficial or
ganizat în onoarea președintelui 
Republicii Socialiste România de că
tre emirul Kuweitului, șeic Sabah 
Al-Salem Al-Sabah, precum și des
pre dineul oferit în cinstea tovarășei 
Elena Ceaușescu de către soția șe- 
fului statului kuweitian.

„Shuweiba de Sud", din cadrul com
plexului energetic și de desalinizare 
a apei de mare. Conceput să satisfacă 
cerințele de energie și mai ales de 
apă, într-o țară în care aceasta 
lipsește aproape cu desăvirșire, com
plexul a intrat în folosință in anul 
1965, fiind apoi extins și dezvoltat, 
în prezent, el produce 200 milioane 
litri de apă pe zi, satisfăcînd cerin
țele locuitorilor și industriei.

La intrarea în uzină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint primiți cu aplauze de 
muncitorii și tehnicienii veniți în în- 
tîmpinare.

Directorul general al unității invită 
pe oaspeți într-o sală de unde pri
virile cuprind ansamblul instalației. 
Are loc o detaliată discuție despre a- 
ceastă interesantă întreprindere, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu punînd nume
roase întrebări privind procesul com
plex de transformare a apei marine 
în apă industrială și potabilă, despre 
caracteristicile modernelor instalații. 
Oaspeții sînt informați că, pe baza 
experienței acumulate, statul va con
strui, încă din acest an, noi întreprin
deri pentru desalinizarea apei de 
mare, avînd în vedere și necesitatea 
utilizării ei în agricultură, sector 
deficitar în economia kuweitiană, dar 
care are bune perspective de a fi 
extins, pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii.

în încheierea vizitei. în onoarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. guverna
torul Jaber Al-Abdullah Al-Jaber a’ 
oferit un dejun la casa de oaspeți din 
Al-Ahmadi.

Majoritatea ziarelor evidențiază, în 
comentariile și editorialele lor, im
portanța convorbirilor româno-ku
weitiene la nivel înalt, a perspecti
velor ce se deschid colaborării din
tre cele două țări.

Cotidianul de limbă engleză „Daily 
News" publică un editorial intitulat

„Vizita președintelui Ceaușescu va 
întări cooperarea bilaterală", care, 
după ce arată că „România și Kuwe
itul își întemeiază relațiile lor exter
ne pc principiile respectului reciproc 
și neamestecului în treburile interne", 
subliniază caracterul complementar 
al economiei celor două țări și posi
bilitățile concrete de cooperare ro- 
mâno-kuw^itiană în domeniul dez
voltării industriale, al progresului 
tehnologic, precum și pe plan finan
ciar. „Actuala vizită a șefului statu
lui român, scrie ziarul, oferă un 
fericit prilej atît pentru Kuweit, cit 
și pentru România de a stabili o

Prin întreaga ei desfășurare, vizita 
la Al-Ahmadi și Shuweiba a eviden
țiat stima și prețuirea de care se 
bucură România, președintele Nicolae 
Ceaușescu pe aceste meleaguri, 
posibilitățile largi pe care econo
miile în plină dezvoltare ale 
celor două țări le oferă pen
tru intensificarea conlucrării româ
no-kuweitiene reciproc avantajoase. 
Aceasta este, de altfel, și opinia 
ospitalierelor gazde, care au ținut 
să evidențieze faptul că România și 
Kuweitul, ca țări prietene, vor 
putea să colaboreze tot mai striris, 
în domeniile de interes comun. 
„Sint foarte fericit, ne-a declarat 
șeic Jaber Al-Abdullah Al-Jaber, 
guvernatorul provinciei și orașului 
Al-Ahmadi, că președintele Româ
niei. domnul Nicolae Ceaușescu, 
ne-a făcut onoarea de a vizita orașul 
nostru. Fără îndoială că vizita in 
Kuweit a președintelui Nicolae 
Ceaușescu va contribui la strin- 
gerea legăturilor de prietenie dintre 
tara noastră și România, la dezvol
tarea colaborării dintre cele două 
state, pc diverse planuri".

La rîndul său, Ahmad Omar, pre
ședintele Companiei kuweitiene a 
petrolului, ne-a declarat : „Vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu con
stituie un prilej de deosebită bucurie 
pentru locuitorii noștri. Ea se des
fășoară sub cele mai bune auspicii, 
în timpul vizitei, șeful statului 
român a avut posibilitatea să com
pare realizările industriei petrolului 
din România și Kuweit și să des
prindă astfel posibilitățile ce există 
pentru dezvoltarea colaborării româ
no-kuweitiene".

cooperare reciprocă in beneficiul ce
lor două țări. Credem că vizita pre
ședintelui Ceaușescu, relevă ziarul, 
va fi încununată de rezultate fruc
tuoase și că o nouă eră de cooperare 
constructivă va începe după vizita 
sa, în beneficiul ambelor state".

„Al Rai Al Aam" evocă, la rîndul 
său, posibilitățile de cooperare în 
diferite domenii de activitate între 
cele două țări. Același ziar relevă 
evoluția mereu ascendentă a rapor
turilor prietenești dintre România și 
țările arabe.

Posturile de radio șl televi
ziune au difuzat programe spe
ciale cuprinzind date biografice 
ale președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, momente importante din 
istoria României, aspecte ale dez
voltării contemporane a țării, evi- 
dențiindu-se, totodată, principiile 
consecvente ale politicii externe ro
mânești, eforturile României în ve
derea înfăptuirii unei reglementări 
politice, juste și durabile, a situației 
din Orientul Mijlociu.

în întimpinarea aniversării partidului si a zilei de 1 Mai
J________ _________ ______________________

SUCCESE REMARCABILE ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Din întreaga țară primim la redacție vești despre rezultatele pe 

care colectivele de oameni ai muncii din numeroase întreprinderi le 
obțin în întrecerea socialistă in intimpinarca aniversării partidului și 
* zilei de 1 Mai. Succesele obținute, rod al unei activități bine orga
nizate, constituie o dovadă a notărîrii și abnegației cu care munci
torii. inginerii și tehnicienii din industrie înfăptuiesc obiectivele pri
mului an al actualului cincinal. Iată eîteva din corespondențele 
primite la redacție. \

Au îndeplinit planul trimestrial inainte de termen
• Siderurgiștii din Reșița au elabo

rat ieri ultimele cantități de metal 
din planul pe primul trimestru al 
anului. In această perioadă, sporuri 
mai însemnate sau înregistrat la la
minoare. unde, ca urmare a folosirii 
cu randament mărit a utilajelor teh
nologice, producția planificată a fost 
depășită cu. peste 3 700 tone laminate, 
în același timp, oțelarii au elaborat 
în plus in medie pe zi cite 35 tone 
oțel, iar furnaliștii aproape 25 tone 
fontă, producții suplimentare realiza
te în cea mai mare parte pe seama 
ridicării indicilor de utilizare a agre
gatelor de topire și turnare a metalu
lui. (Agerpres)

• Un număr de 20 unități economice 
din județul Timiș au realizat înainte 
de termen sarcinile la export prevă
zute pe primul trimestru al anului. 
Colectivele de la „Electrobanat", „1 
Iunie", „Dermatinâ" din Timișoara, 
cel al întreprinderii pentru prelucra
rea cinepii din Sînnicolau-Mare și al
tele au livrat suplimentar clienților 
«xterni produse in valoare de peste 

15 milioane lei valută. Succesul are 
la baza aplicarea unor măsuri tehni- 
co-organizatorice care au permis ono
rarea obligațiilor contractuale încă 
din primele două decade ale fiecărei 
luni. (Cezar Ioana).

• Colectivul Combinatului de lianți 
și materiale refractare din Turda 
acordă o tot mai mare importanță 
onorării la termen și chiar in avans 
a contractelor la export. Planul la 
acest capitol pe primul trimestru a 
fost realizat în numai două luni. 
Pînă la 20 martie a.c. au fost livra
te clienților străini cu peste 48 Ia 
sută mai mult ciment, cu 4 la sută 
mai mult ipsos și cu 17 la sută mai 
multă piatră pentru gips. în total, 
s-au expediat peste prevederi la 
export materiale de construcții a 
căror valoare întrece cu 4 milioane 
lei valută prevederile de plan, din 
care 3,5 milioane lei valută pentru 
ciment. (Alexandru Mureșan).

• Folosind pe scară generalizată 
metodele de extracție de înaltă pro

ductivitate — surparea in subetaje, 
inmagazinarea minereului in pa
nouri scurte — colectivul Exploatării 
miniere Turț (Satu-Mare) a rapor
tat Îndeplinirea planului pe primul 
trimestru cu 11 zile înainte de ter
men. Valoarea minereului ce va fi 
dat peste plan pînă la 31 mar
tie va reprezenta circa un milion 
lei. O contribuție deosebit de în
semnată la obținerea acestui succes 
au adus brigăzile conduse de frații 
FrânCiSc și Petre Vîrlici, Ion și 
Grigore Bura. loan Doroș, Gheorghe 
Stan ș.a. (Octav Grumeza).

• Utilizarea deplină â capacități
lor de producție și a timpului de 
lucru, respectarea cu strictețe a dis
ciplinei tehnologice, aprovizionarea 
ritmică cu materii prime și materia
le — iată principalele căi prin care 
colectivul Filaturii de bumbac din 
Slobozia a reușit să îndeplinească 
cu 5 zile mai devreme planul la

Acțiuni pentru diminuarea importurilor
» în întreprinderile constănțene se 

desfășoară cu succes o amplă ac
țiune de mobilizare a forțelor crea
toare care să contribuie la asigura
rea necesarului de piese de schimb, 
de , subansamble și materiale in 
scopul înlocuirii celor provenite, din 
import. Pentru aceasta s-au orga
nizat expoziții, in care sînt expuse 
produsele realizate, precum și repe
rele necesare a fi studiate de spe
cialiști. Ca urmare, la întreprinde

producțiâ-marfă pe trimestrul I. Au 
fost create astfel condiții ca pină la 
31 martie să se realizeze o produc- 
ție-marfă suplimentară în valoare 
de peste 2 milioane lei'. Se cuvine 
precizat că întregul spor de produc
ție a fost obținut pe seama creșterii 
productivității muncii. (Aurel David).

• Cinci unități economice din ju
dețul Arad — întreprinderea meca
nică pentru agricultură și industria 
alimentară, întreprinderea de articole 
metalice pentny mobilier și binale, 
întreprinderea județeană de industrie 
locală, secția 38 producțîe-cariere Și 
întreprinderea de stat sere Arad — 
au îndeplinit înainte de termen sar
cinile de plan pe primul trimestru 
din acest an. Calculele preliminare 
evidențiază că pînă ța sfirșitul lunii 
martie aceste Unități vor realiza 
peste prevederile planului o produc
ție în valoare de 16,8 milioane lqj. 
(Constantin Simion).

rea de celuloză și hîrtie „Palas", de 
pildă, s-au găsit soluții pentru asi
milarea a 20 de repere, a unor sub
ansamble și chiar a unor utilaje, în 
timp ce pentru o serie de piese de 
schimb cerute de fabrica de bere 
au fost stabiliți furnizori pe plan 
local : întreprinderea mecano-na- 
vală și I.M.U. Medgidia. De ase
menea, pină în prezent, la între
prinderea textilă „Dobrogeana", va
loarea pieselor asimilate fi a 

dotărilor prin autoutilare se ridică 
la 250 000 lei, iar la I.P.L. s-au e- 
laborat soluții pentru executarea 
unor piese și utilaje a căror va
loare se ridică la peste o jumătate 
de milion lei. (George Mihăescu).

• Colectivele' întreprinderilor indus
triale din județul Mureș au depistat 
în ultima vreme noi posibilități pen
tru realizarea unor- mașini, utilaje și 
piese de schimb, care pină nu de 
mult se procurau din import. între
prinderea de utilaje și . piese de 
schimb din Reghin, de pildă, va asi
mila în acest an peste 30 de ma
șini și utilaje, precum și numeroase 
piese de schimb de mare complexi
tate tehnică, destinate industriei de 
prelucrare a lemnului. Un calcul esti
mativ arată că pe această bază, în 
actualul cincinal. întreprinderea va 
contribui la diminuarea importului cu 
circa 5 milioane lei valută. In ate
lierele mecanice ale Combinatului 
chimic din Tirnăveni se vor executa, 
numai în acest an, peste 350 tone di
verse utilaje și piese de schimb a că
ror valoare se ridică la 8,5 milioane 
lei. La rindul lor, specialiștii de pe 
platforma „Azomureș" din Tg. Mu
reș și-au propus să asimileze nu
meroase mașini și utilaje, precum și 
peste 220 piese de schimb procurate 
în anii trecuți din import.

• Colectivul Combinatului de fire 
sintetice din Săvinești a realizat, prin 
valorificarea inteligenței tehnice pro
prii. diferite repere, utilaje și in
stalații prevăzute a fi procurate din 
import. Dobîndind un caracter de 
masă, această acțiune a dat rezultate 

deosebite. Pînă acum au fost asimi
late și fabricate cu forțele proprii ale 
combinatului diferite piese, instalații 
și utilaje în valoare de 34 milioane 
lei valută. (Ion Manea).

Anual, 1 milion de lei 
economii

Colectivul de muncitori, ingineri șl 
tehnicieni de la săcția sculărie a 
I.C.M. Reșița acordă o atenție deose
bită înnoirii sculelor și dispozitivelor, 
îmbunătățirii calității acestora. Ca 
urmare, pe lingă proiectarea și asigu
rarea echipării tehnice cu S.D.V.-uri 
a mașinilor, în întreprindere s-a ex- 

ctins folosirea sculelor cu fixarea me
canică a plăcuțelor, realizate prin 
efort propriu, redueîndu-se . în felul 
acesta importul. De remarcat că a- 
ceastă acțiune va duce la obținerea 
unei economii de un milion lei anual, 
în plus, in întreprindere se desfă
șoară o vastă activitate menită să 
asigure diminuarea importurilor prin 
asimilarea în fabricație a 61 de sub
ansamble de mașini, utilaje și agre
gate. (Nicolae Catană).

Producție sporită, consumuri de metal mai reduse
Metalurgiștii de la întreprinderea 

de țevi din Roman au realizat, peste 
prevederile planului la zi, cea de-a 
1 500-a tonă de țevi din oțel fără su
dură. O bună parte din această pro
ducție suplimentară este constituită 
din burlane destinate forajului la 
mare adîncime. Succesul amintit s-a

La „Electroputere" — 
Craiova

Locomotiva 
cu nr. 2000

în aceste zile, constructorii de lo
comotive de la cunoscuta întreprin
dere craioveană „Electroputere" au 
montat ultimele subansamble alt 
locomotivei cu nr. 2 000. Astfel, pînă 
în prezent au fost realizate 1 700 lo
comotive Diesel-electrice de 2 100 CP 
(din care peste 500 au foșt livrate la 
export in Polonia, China și Bulgaria) 
și 300 locomotive electrice de 5 100 
kilovolți. Remarcabil este faptul că, 
în ultimii ani, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii fabricii au adus nume
roase îmbunătățiri tehnico-funcționa- 
le locomotivelor pe care le fabrică, 
contriBuind la creșterea competitivi
tății lor pe piața externă. In pre
zent, la „Electroputere" există inten
se preocupări pentru diversificarea 
gamei de puteri a locomotivelor Die
sel și electrice. (Nicolae Băbălău).

obținut în condițiile reducerii cu 120 
tone a consumului de metal, prin 
extinderea procedeului de laminare 
la toleranțe restrinse, șutarea corectă 
a țevilor, readucerea in circuitul pro
ductiv a eboșelor rezultate în proce
sul de retezare. (Ion Manea).
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CONGRESUL AL XI-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST BULGAR
In introducerea raportului, primul 

secretar al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar a arătat că in perioada 
care a trecut de la Congresul al 
X-lea (din aprilie 1971), la care a 
fost adoptat Programul partidului de 
construire a societății socialiste dez
voltate în Republica Populară Bul
garia, a fost îndeplinit cu succes cel 
de-al șaselea plan cincinal de dezvol
tare social-economică a țării (1971— 
1975). Economia națională a R.P. Bul
garia s-a dezvoltat pe calea promo
vării cu consecvență a progresului 
tehnico-științific. Concomitent cu a- 
vintul economiei au crescut bunăsta
rea materială și nivelul cultural al 
oamenilor muncii ; s-a întărit unita
tea social-politică a poporului ; se 
dezvoltă modul socialist de viață ; au 
continuat să se perfecționeze relațiile 
sociale. După Congresul al X-lea a 
fost supusă dezbaterii și adoptată 
prin referendum noua Constituție a 
R.P. Bulgaria, care a consfințit cuce
ririle socialiste ale poporului, oferind 
cadrul propice pentru lărgirea demo
crației socialiste și dezvoltarea multi
laterală continuă a țării. Constituția 
a consfințit rolul conducător al Par
tidului Comunist Bulgar, care în de
cursul întregii sale istorii a demon
strat prin întreaga sa activitate că 
nu are alte interese în afară de in
teresele poporului bulgar.

Succesele poporului bulgar în con
strucția economică și culturală, în 
întărirea puterii de apărare a țării
— strîns legate de capacitatea P.C.B. 
de a aplica creator principiile leni
niste în construcția societății socia
liste — precum și politica promovată 
pe plan extern au contribuit la creș
terea prestigiului P.C.B., al Republi
cii Populare Bulgaria.

In capitolul referitor la situația 
mondială și activitatea internațională 
a P.C.B. sînt relevate schimbă
rile intervenite în raportul mondial 
de forțe în favoarea păcii, democra
ției și socialismului. In acest con
text, vorbitorul a evocat marile suc
cese obținute în toate domeniile vie
ții sociale de țările socialiste ; victo
ria eroicului popor vietnamez asupra 
intervenționiștilor imperialiști și reac- 
țiunii interne; cucerirea libertății de 
către popoarele din Laos și Cambod- 
gia ; dezvoltar ea și consolidarea Cu
bei ; succesele politico-diplomatice 
ale R.D.G. ; sprijinul internațional 
larg de care se bucură lupta dreaptă 
a R.P.D. Coreene pentru unificarea 
pașnică a Coreei ; prăbușirea regimu
rilor fasciste din portugalia și Gre
cia ; apariția pe ruinele ultimului 
imperiu colonial a noilor state inde
pendente — Guineea-Bissau, Mozam- 
bic. Angola, Sao Tomă și Principe ; 
amploarea luptei clasei muncitoare 
din țările capitaliste ; creșterea in
fluenței partidelor comuniste.

în domeniul relațiilor internațio
nale, raportul apreciază că tendința 
determinantă o constituie, în perioa
da de referință, procesul de destinde
re și de afirmare a principiilor coexis
tenței pașnice a statelor cu orinduiri 
sociale diferite. Tendința spre slăbi
rea încordării a căpătat consacrare 
politică și juridică intr-un șir de tra
tate și acorduri încheiate intre state 
socialiste și capitaliste, in acest con
text fiind evocate acordurile înche
iate intre Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite ale Americii. încheierea cu 
succes a Conferinței pentru secpritațe 
ți cooperare în Europa a constituit un 
eveniment istoric în viața interna
țională. Primul secretar al C.C. al 
P.C.B. a stăruit asupra contribuției 
ce revine Uniunii Sovietice. P.C.U.S. 
în statornicirea noului climat inter
național, în lupta pentru pace și 
securitatea popoarelor.

în raport se afirmă apoi că P.C. 
Bulgar a acordat întotdeauna o 
însemnătate primordială relațiilor re
ciproce ale Bulgariei cu țările socia
liste — relații de tip nou, bazate pe 
orinduirea socială comună, pe unita
tea de interese naționale și interna
ționaliste, pe ideologia marxism-le
ninismului, pe colaborarea strînsă din
tre partidele comuniste aflate la con
ducerea acestor țări. P.C. Bulgar — a 
spus T. Jivkov — a acționat și va 
acționa ți pe viitor pentru unitatea 
țărilor socialiste, pe baza marxism- 
leninismului și a internaționalismului 
socialist. Referindu-se la rolul Orga
nizației Tratatului de la Varșovia ți 
al Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, vorbitorul a men
ționat că „Programul complex al 
adîncirii și perfecționării în continua
re a colaborării și dezvoltării inte
grării socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R." a pus bazele unei etape ca
litativ noi a colaborării între țările 
participante. Relevînd tradițiile prie
tenești bulgaro-sovietice, vorbitorul 
a subliniat hotărîrea P.C.B. de a 
adinei strînsa colaborare multilatera
lă cu P.C.U.S., promovînd linia 
apropierii tot mai complete, mai or
ganice a Bulgariei de U.R.S.S. Este, 
de asemenea, exprimată hotărîrea de 
a dezvolta relațiile cu partidele și 
popoarele țărilor socialiste.

Referindu-se în continuare la ac
centuarea continuă a crizei generale 
a capitalismului, raportul a remarcat 
că în condițiile acesteia se întăresc 
pozițiile și sporește rolul clasei mun
citoare, al avangărzii sale comuniste, 
în condițiile actuale, un factor de 
importanță excepțională îl constituie 
întărirea unității mișcării muncito
rești în lupta pentru apărarea inte
reselor vitale ale celor ce muncesc, 
împotriva șomajului, inflației și poli
ticii de jaf a monopolurilor.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
la politica Bulgariei față de statele 
capitaliste dezvoltate, politică orien
tată spre afirmarea principiilor 
coexistenței pașnice, spre dezvoltarea 
colaborării, pe baza egalității! în 
drepturi și avantajului reciproc.

Apreciind că Conferința de la Hel
sinki a deschis orizonturi noi politicii 
de destindere și dezvoltare a cola
borării, vorbitorul a arătat că sint 
necesare încă multe eforturi din par
tea tuturor statelor participante pen
tru înfăptuirea principiilor ți preve
derilor cuprinse în Actul final, pen
tru a se completa destinderea în do
meniul politic cu destinderea în do
meniul militar, pentru a conferi pro
cesului de slăbire a încordării inter
naționale un caracter ireversibil. Ne 
pronunțăm — a spus Todor Jivkov
— pentru încetarea cursei înarmări
lor, pentru reducerea stocurilor de 
armament, pentru dezarmare. Vorbi
torul a arătat că P.C.B. sprijină in
tegral propunerea formulată la Con
gresul al XXV-lea al P.C.U.S. pri
vind încheierea unui tratat interna
țional de neaplicare a forței în rela
țiile internaționale.

In legătură cu rolul țărilor care au 

pășit pe calea dezvoltării indepen
dente, in raport se spune : „în con
dițiile destinderii, popoarele Asiei, 
Africii și Americii Latine au obținut 
noi cuceriri importante în lupta pentru 
eliberare națională, pentru progres e- 
conomic și politic". Totodată, s-a apre
ciat că lovitura de stat din Chile con
stituie o lecție aspră din care forțele 
de stingă și democratice din țările 
capitaliste, din statele în curs de 
dezvoltare vor trage concluziile ne
cesare, pentru a nu se mai admite re
petarea tragediei chiliene.

Referitor la problema Orientului 
Mijlociu, vorbitorul a afirmat că 
pentru solutionarea ei justă și du
rabilă este necesară reluarea Con
ferinței de la Geneva, cu participarea 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei — unicul reprezentant legitim 
al poporului palestinean.

Arătînd că. în pofida amestecului 
brutal al imperialiștilor, poporul an
golez a apărat cu succes indepen
denta si libertatea R. P. Angola, vor
bitorul a subliniat că experiența is
torică demonstrează incontestabil că 
nici o forță nu poate fringe voința 
popoarelor care au hotărit să-și con
struiască liber viata nouă. Chezășia 
acestui fapt o constituie întărirea 
continuă a unității antiimperialiste a 
statelor recent eliberate și în curs 
de dezvoltare, colaborarea lor cu ță
rile socialiste, cu forțele progresis
te din întreaga lume. Experiența a- 
testă de asemenea că statele recent 
eliberate își pot apăra în modul cel 
mai eficient interesele naționale nu
mai urmînd linia transformărilor so
ciale progresiste.

în continuarea raportului se rele
vă activitatea desfășurată de Bulga
ria pentru dezvoltarea relațiilor sale 
cu statele balcanice pe plan politic, 
economic și cultural. Tovarășul Todor 
Jivkov a subliniat că „Bulgaria va 
continua să stimuleze și să dezvolte 
colaborarea politică, economică și cul
turală cu România. Vor fi lărgite re
lațiile dintre partidele, organele și 
organizațiile de stat, economice și 
sociale, dintre orașele și regiunile 
celor două țări". Mai departe. în ra
port se arată că va fi promovată li
nia prieteniei și dezvoltării re
lațiilor cu Iugoslavia ; în această di
recție. menționîndu-se că s-a înre
gistrat un progres în domeniul con
tactelor politice, al colaborării eco
nomice si culturale, se arată Că 
P.C.B. atribuie o mafe însemnătate 
activizării relațiilor dintre P.C. Bul
gar și Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia și va face totul pentru dez
voltarea prieteniei dintre cele două 
țări. A fost afirmată, de asemenea, 
voința de a depune eforturi pentru 
normalizarea relațiilor cu Albania, în 
interesul ambelor popoare. Ocupîn- 
du-se de relațiile cu Turcia și Gre
cia, raportul apreciază că acestea se 
disting printr-o dezvoltare stabilă a 
contactelor politice, a colaborării e- 
conomice și culturale. în problema 
cipriotă. Bulgaria se pronunță pen
tru menținerea suveranității, inde
pendentei și integrității teritoriale (a 
Republicii Cipru. împotriva uneltiri
lor imperialiste, a amestecului străin 
în treburile interne aie acestui te
ritoriu greu încercat. Raportorul a 
declarat că. evidențiind evoluțiile 
pozitive din Balcani, situația nu tre
buie idealizată ; aici mai există o- 
jientări politice și curente .ideolo
gice diferite, situația continuă să 
fie complexă și contradictorie, 
unele cercuri imperialiste nu re
nunță la încercările de a sabota 
procesul destinderii. R.P. Bulgaria — 
se afirmă in raport — va rămine fi
delă politicii de pace în Balcani, care 
nu este influențată de considerente 
de conjunctură.

în raport se declară solemn spri
jinul față de programul luptei pen
tru pace și colaborare internațională, 
elaborat la Congresul al XXV-lea al 
P.C.U.S. „Noi — a arătat T. Jiv
kov — sprijinim fără rezerve acest 
program și îl considerăm ca pe ăl 
nostru propriu".

în continuare, referindu-se la ro
lul de importanță excepțională al 
mișcării comuniste internaționale 
pentru accelerarea progresului so
cial în lume, vorbitorul a relevat ex
tinderea colaborării dintre partidele 
comuniste, pe plan bilateral și mul
tilateral. afirmarea a noi forme de 
legături și schimb de experiență. „Se 
înțelege, a declarat vorbitorul. între 
ele pot apărea si într-adevăr apar 
deosebiri determinate de complexi
tatea situației, de diversitatea pro
blemelor si a condițiilor de rezol
vare a lor. Esențialul este însă ca 
problemele ivite să fie discutate în 
mod tovărășesc. în spiritul principii
lor marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar". Numai astfel 
rîndurile și pozițiile partidelor comu
niste se vor întări, unitatea lor in- 
ternaționalistă se va consolida. 
Afirmîndu-se că P.C.B. va lărgi re
lațiile și colaborarea cu partidele So
cialiste și social-democrate, în ra
port se subliniază, totodată, că el 
va continua să se opună sOcial-re- 
formismului.

în contextul capitolului referitor 
la mișcarea comunistă internațională, 
in raport este expusă poziția P.C.B. 
în legătură cu divergențele cu Parti
dul Comunist Chinez. Apoi, vorbito
rul a afirmat că P.C.B. va continua 
să-și aducă contribuția la dezbaterea 
și rezolvarea colectivă a problemelor 
actuale ale lumii contemporane și 
ale procesului revoluționar mondial, 
la întărirea frăției comuniste sacre.

• în context, se apreciază că s-au 
maturizat condițiile pentru pregăti
rea și convocarea unei noi consfătuiri 
internaționale a partidelor comuniste 
și muncitorești.

Capitolul următor al raportului, 
consacrat politicii și sarcinilor P.C.B. 
in domeniul economiei, începe cu 
prezentarea tabloului succeselor care 
au fost obținute după Congresul ăl 
X-lea. în construirea și consolidarea 
în ritm accelerat a bazelor tehnico- 
materiale ale socialismului în Bul
garia. Arătîndu-se că economia Bul
gariei s-a dezvoltat dinamic, se re
marcă ritmurile înalte de creștere. 
Venitul național a crescut cu 46 la 
sută ; productivitatea socială a mun
cii. — cu peste 44 la sută ; ponderea 
industriei în venitul național a cres
cut de la 49 la sută în 1970 la 54.6 
in 1975. Se dezvoltă în ritm dinamic 
acele ramuri ale industriei de care 
depind în cea mai mare măsură 
progresul tehnic și eficiența econo
miei — energetica, inclusiv energe
tica nucleară, industriile chimică si 
petrochimică, construcțiile de mașini 
și. mai ales, electronica.

în pofida condițiilor climatice ne
favorabile, producția agricolă a Bul

gariei a . crescut. în cursul cincina
lului încheiat, in medie anuală cu 
3.1 la sută.

în continuare, primul secretar al 
C.C. a P.C.B. s-a referit la docu
mentul „Direcțiile principale ale 
dezvoltării economico-sociale a Bul
gariei în cincinalul al șaptelea", pre
zentat de C.C. spre dezbatere și a- 
probare Congresului al XI-lea. în a- 
ceastă ordine de idei, vorbitorul a 
subliniat că principala sarcină social- 
economică în cel de-al șaptelea cin
cinal (1976—1980) o constituie conti
nuarea neabătută a liniei spre sa
tisfacerea mai deplină a cerințelor 
materiale și spirituale ale poporului, 
asigurîndu-se în acest scop dezvol
tarea dinamică și proporțională a e- 
conomiei naționale, creșterea rapidă 
a productivității muncii, a eficienței 
și calității — prin modernizarea, re
construcția, concentrarea și introdu
cerea rapidă în producție a reali
zărilor tehnico-științifice, prin ridi
carea conștiinței socialiste a oame
nilor muncii și afirmarea modului 
socialist de viată. Orientarea strate
gică ă politicii economice a P.C.B.. 
în vederea înfăptuirii sarcinilor eco
nomice sporesc rolul și responsabili
tatea frontului științific, reclamă cea 
mai strînsă legătură a activității de 
cercetare științifică. în domeniul 
științelor tehnice, ale naturii și so
ciale cu principalele direcții și cu 
cerințele concrete ale producției ma
teriale și ale întregii dezvoltări so- 
cial-economice. O importantă pri
mordială dobîndește introducerea 
rapidă și eficientă în producție a re
zultatelor cercetării științifice. Para
lel cu propriile realizări — a spus 
vorbitorul — se cer aplicate și asimi
late la maximum rezultatele cuce
ririlor tehnico-științifice mondiale, 
factor esențial de ridicare a nivelului 
tehnic și tehnologic al producției. 
Direcția de bază a întregii politici 
tehnico-științifice o constituie dez
voltarea și aprofundarea activității 
de cercetare științifică și de proiec
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tare-construcții în comun cu țările 
socialiste, în primul rind cu U.R.S.S., 
apropierea multilaterală de Uniunea 
Sovietică în domeniul progresului 
tehnico-științific. în perioada urmă
toare se va trece, treptat, de la dez
voltarea extensivă la dezvoltarea cu 
precădere intensivă a activității știin
țifice și la ridicarea hotărîtă a efi
cienței ei. încă în cincinalul al șap
telea, eficiența activității cercetării 
științifice aplicate, a activității de 
proiectare-construcții și de introdu
cere în producție urmează să crească 
de 4—5 ori față de nivelul atins. Pe 
linia acestor sarcini a fost subliniată 
necesitatea creșterii continue a rolu
lui Academiei de științe a R.P. Bul
garia și al Comitetului pentru știință, 
progres tehnic și invățămînt supe
rior — organ de stat nou creat, care 
poartă principala răspundere pentru 
înfăptuirea politicii tehnico-științifice 
naționale unice în toate sferele da 
activitate socială.

Sînt necesare eforturi bine orienta
te — se subliniază mai departe în 
raport — pentru ca cel de-al șapte
lea cincinal să devină cincinalul tre
cerii consecvente la producții bazate 
pe aplicarea la scară de masă a sis
temelor de mașini, utilaje, aparate 
de înaltă eficiență și a metodelor 
tehnologice care asigură mecaniza
rea și automatizarea integrală a pro
ceselor de producție.

Progresul tehnico-științific nu re
prezintă un scop în sine ; el trebuie 
să ducă la economisirea de materii 
prime, materiale și energie, de mun
că vie, la creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost și 
îmbunătățirea calității produselor, in 
ultimă instanță, la ridicarea generală 
a eficienței întregii economii. Este 
necesară — se subliniază în raport — 
perfecționarea continuă a însuși mo
dului de abordare a problemelor con
centrării, specializării și moderniză
rii producției, în acest domeniu im- 
punindu-se modificări importante in 
organizarea producției și legăturilor 
de producție la scara întregii econo
mii naționale — o importantă re
zervă de creștere a eficienței fiind 
amplasarea teritorială judicioasă a 
diferitelor ramuri, subramuri și pro
ducții. Relevîndu-se necesitatea de a 
lupta pentru economisirea muncii, a 
materiilor prime și energiei, se ara
tă că această problemă va deveni tot 
mai importantă și mai complexă 
pentru economia bulgară, mai ales 
din cauza accentuării deficitului for
ței de muncă și a insuficienței resur
selor materiale ale țării. Raportul 
subliniază' cerința de a se acționa cu 
hotărire pentru ridicarea calității 
producției. Arătînd că P.C.B. conside
ră pregătirea și calificarea cadrelor 
drept o activitate de însemnătato 
strategică, tovarășul Todor Jivkov a 
subliniat că viața ridică exigențe 
mari față de pregătirea de speciali
tate și de cultura generală a oame
nilor muncii — ceea ce impune în
cheierea în linii generale, în noul cin
cinal, a trecerii la învățămîntul me
diu general și organizarea învăță- 
mintului de cultură generală, astfel 
incit să includă organic producția 
materială ca parte componentă a sa. 
P.C.B va adopta măsuri în vederea 
dezvoltării învățămîntului superior, a 
legării acestuia nemijlocit de produc
ția ’ materială și practica socială. Ra
portul subliniază că o mare actuali
tate capătă sarcina organizării unui 
sistem integral de specializare, pregă
tire și recalificare a specialiștilor și 
a cadrelor de executanți.

In cel de-al șaptelea cincinal, pre
cum și în perioada pînă în 1990, pro
ducția industrială a R.P. Bulgaria va 
crește într-un ritm accelerat, atît în 
ce privește industria grea, cît și ra

murile care produc bunuri de consum. 
Raportul subliniază sarcina de a se 
asigura ca mărfurile de larg consum 
să se producă intr-un ritm care să 
devanseze creșterea veniturilor bă
nești ale populației.

în cadrul dezvoltării în ritm acce
lerat a tuturor ramurilor industriei 
grele, o atenție deosebită va fi acor
dată unor probleme principale, cum 
sînt cele energetice și de materii 
prime, perfecționarea structurală a 
construcției de mașini, dezvoltarea 
dinamică a industriei chimice. Can
titatea de energie electrică va spori 
în 1980 pină la aproximativ 38 mi
liarde kilowați/oră, din care aproxi
mativ 20 la sută obținută de Ia cen
tralele atomice. Se prevede extinde
rea și modernizarea capacităților e- 
xistente pentru producerea de meta
le feroase ; construirea și darea in 
exploatare a noi capacități extractive, 
modernizarea celor existente — in 
sectorul metalurgiei neferoase.

în sectorul construcției de mașini 
— osatură a industrializării econo
miei naționale — volumul producției 
va crește de aproximativ două ori. 
Se vor pune la punct rapid și se vor 
produce mașini automate și agre
gate, linii și sisteme complete, obiec
tive complete, precum și tehnică elec
tronică de calcul, în producția căreia 
s-a specializat Bulgaria. Specializa
rea economiei naționale va cuprinde, 
de asemenea, producția de obiective 
complete ale industriei energetice, 
miniere, chimice și alimentare. Se va 
perfecționa structura producției în 
construcția de mașini pentru trans
port, construcția de mașini agricole, 
de nave, strunguri pentru așchierea 
metalelor, a industriei electrotehnice 
și electronicii. Ca direcție principală 
de dezvoltare a industriei chimice în 
anii cincinalului se indică extinderea 
gamei de produse chimice, o atenție 
deosebită acordindu-se materialelor 
polimerice.

în raport este examinată amănun
țit problema producerii unei mai mari 

cantități de mărfuri industriale de 
larg consum, a îmbunătățirii continue 
a calității lor. Producția industriei 
ușoare va crește cu aproximativ 45 
la sută.

Apreciindu-se că un element esen
țial al politicii economice bulgare îl 
constituie perfecționarea construcții
lor capitale, vorbitorul a arătat că, în 
cel de-al șaptelea cincinal, investiții
le capitale vor crește ..pînă la apro
ximativ 30 miliarde leva, dintre care 
aproximativ 20 miliarde leva in pro
ducția materială. Se va realiza în 
ritm accelerat modernizarea indus
triei materialelor de construcție, vor 
cunoaște o mare amploare metodele 
tehnologice industriale. Sint prevă
zute sarcini sporite in domeniul 
transportului de mărfuri și de călă
tori, îmbunătățirii activității sistemu
lui de informații și telecomunicații.

Dezvoltarea diferitelor domenii ale 
economiei — se arată în raport — se 
va realiza în ansamblu in condițiile 
extinderii și adîncirii in continuare a 
producției și cooperării în producție 
în cadrul C.A.E.R.

Relevîndu-se că agricultura va 
juca in continuare un rol ex
cepțional în dezvoltarea economi
ei naționale și creșterea bunăstă
rii populației, raportul arată că 
P.C.B. va acorda și pe viitor cea mai 
mare atenție acestui domeniu — ceea 
ce iși va găsi expresie, între altele, 
in sporirea fondurilor și resurselor 
materiale alocate agriculturii. Există 
condițiile necesare pentru a se spori 
producția agricolă în anii cincinalului 
cu aproximativ 20 la sută. Una din 
sarcinile principale rămine sporirea 
producției de cereale și, pe această 
bază, rezolvarea problemei furajere, 
pentru care există mari rezerve. 
P.C.B. consideră ca fiind de primă 
importanță sarcina sporirii conside
rabile a producției animaliere. în 
acest sens, se apreciază că există 
premisele necesare pentru a se tre
ce, in mare măsură, în noul cincinal, 
zootehnia pe baze industriale. Zoo
tehnia va cunoaște o dezvoltare con
tinuă în regiunile montane și sub
montane. Va fi stimulată creșterea 
vitelor in gospodăriile personale. în 
paralel, va fi sporită și producția 
de fructe, legume, struguri, tutun și 
sfeclă.

Apreciind că, în ultimii cinci ani, 
complexele agroindustriale, create în 
Bulgaria ca o formă mai înaltă de or
ganizare economică și socială la sate, 
au continuat să se întărească și să 
se perfecționeze, raportul arată că 
în prezent sarcina constă în a folosi 
și mai complet avantajele acestora.

în capitolul consacrat problemelor 
creșterii nivelului de trai se arată că 
programul adoptat în acest scop la 
Plenară C.C. al P.C.B. din decembrie 
1972 reflectă grija partidului fată 
de om ; partidul și poporul fac față 
cu succes unei sarcini mari și com
plicate — aceea de a îmbina dez
voltarea accelerată a economiei cu 
creșterea continuă a bunăstării popu
lației. în cincinalul încheiat, venitu
rile reale ale populației au crescut 
cu 32.4 la sută ; salariul minim — de 
la 65 leva în 1970 la 80 leva în 1975 ; 
salariul nominal mediu lunar — de 
la 124 leva pînă la 146 leva. în 1980. 
salariul nominal mediu lunar urmea
ză să atingă 170 leva, iar salariul mi
nim — 90 leva. în anii celui de-a) 
șaptelea cincinal, fondurile sociale 
de consum vor juca un rol important 
in dezvoltarea învățămîntului, ocro
tirii sănătății și al asigurărilor so
ciale. Noi măsuri sociale vor fi în
dreptate spre stimularea celor mai 
buni muncitori, lucrători din agri
cultură și funcționari, spre îmbună
tățirea condițiilor de viață ale fami
liilor cu mulți copii și familiilor cu 

venițuri reduse, a femeilor care lu
crează în producție, a pensionarilor, 
a bătrinilor singuri, a elevilor.

După ce arată că a crescut con
sumul pe locuitor la o serie de 
produse alimentare și că a sporit 
vinzarea de țesături, îmbrăcăminte și 
încălțăminte, obiecte de folosință în
delungată, raportul menționează că 
în cel de-al șaptelea cincinal con
sumul general de mărfuri trebuie să 
crească cu aproximativ 50 la sută, 
în următorii cinci ani este necesar 
să se accelereze aplicarea principale
lor măsuri de servire socială com
plexă prevăzute în programul națio
nal elaborat în acest scop. In dome
niul ocrotirii sănătății, se prevede 
dezvoltarea în continuare a profila
xiei, îmbunătățirea calității diagnos
ticării, a recuperării forței de muncă, 
perfecționarea organizării asistentei 
medicale.

O atenție deosebită se acordă în 
raport îmbunătățirii mediului am
biant ca una din laturile perfecțio
nării modului socialist de viață. în 
scopul îmbunătățirii condițiilor de 
producție și sociale ale muncii, vor 
fi luate măsuri de sporire a pro
ducției de mijloace tehnice in ve
derea combaterii zgomotului, pentru 
menținerea purității aerului, pentru 
înlăturarea deșeurilor dăunătoare. 
Preocuparea pentru soluționarea pro
blemei locuințelor își găsește expresie 
în faptul că in cincinalul încheiat 
s-au construit peste 242 000 aparta
mente noi, iar în noul cincinal ur
mează să se construiască alte apro
ximativ 400 000 apartamente.

Lupta pentru creșterea bunăstării 
materiale, pentru satisfacerea mai 
completă a nevoilor crescînde de 
mărfuri și servicii, pentru îmbunătă
țirea mediului în care se desfășoară 
viața omului este — a spus vorbito
rul — o problemă foarte importantă, 
de soluționarea căreia depinde crea
rea condițiilor pentru asigurarea să
nătății și longevității populației, pen- 

tru înflorirea fizică și spirituală mul
tilaterală a personalității umane.

în continuare raportul s-a referit 
la modificările care s-au produs in 
structura socială a societății. După 
cel de-al X-lea Congres, numărul 
muncitorilor a crescut cu aproxima
tiv o jumătate milion de oameni ; ei 
reprezintă 57 la sută din efectivul 
populației încadrate in muncă față 
de 47 la sută în 1970. în anul 1975. 
muncitorii cu înaltă calificare din in
dustrie. din construcții și transpor
turi constituiau aproximativ 33,8 Ia 
sută din total, cei cu calificare me
die — 47.7 Ia sută, iar cei cu califi
care redusă — 18.5 la sută. Se accen
tuează tot mai mult tendința spre ri
dicarea treptată a clasei munci
toare la nivelul intelectualității teh- 
nico-inginerești. Ponderea țăranilor 
cooperatori în totalul populației acti
ve s-a redus la 15 la sută, față de 28 
la sută în 1970. Concomitent, a cres
cut considerabil efectivul cadrelor de 
mecanizatori și tehnicieni.

Schimbările intervenite în Bulga
ria in domeniul producției și al re
lațiilor sociale — relevă raportul — 
deschid noi posibilități pentru dez
voltarea democrației socialiste, pen
tru afirmarea modului socialist de 
viață. P.C.B. caută și aplică forme 
și căi noi de extindere și intensifi
care a participării oamenilor muncii 
la soluționarea problemelor sociale, 
dezvoltă democrația socialistă. O ex
tindere continuă au căpătat formele 
de participare directă și reprezenta
tivă a muncitorilor și țăranilor coo
peratori la conducerea organizațiilor 
economice — o formă nouă și origi
nală fiind participarea la elaborarea 
planului de perspectivă. în conti
nuare, raportorul s-a referit la dez
voltarea democratică a organelor de 
stat în perioada de referință, ceea 
ce și-a găsit expresie în perfecțio
narea organizării și în conținutul 
activității lor.

Arătînd că armata populară bulga
ră s-a întărit, raportul subliniază că 
P.C.B. va acționa in continuare pen
tru creșterea pregătirii ei de luptă, 
pentru întărirea capacității de apăra
re a țării.

Ocupindu-se în continuare de acti
vitatea C.C. al P.C. Bulgar îndrep
tată spre sporirea rolului organizații
lor obștești, raportul a relevat pe 
larg sarcinile se revin în prezent 
mișcării Frontului Patriei, sindicate
lor, mișcării femeilor bulgare și 
Uniunii Tineretului Comunist Dimi- 
trovist. Se cere U.T.C.D. să acționeze 
ferm pentru a cultiva la tineri o con
cepție științifică despre lume, intran
sigență față de încălcarea normelor 
morale și umane ale modului socia
list de viață, participarea activă la 
edificarea societății noi, drepte. A 
fost relevată, de asemenea, colabora
rea crescîndă dintre P.C. Bulgar și 
Uniunea Populară Agrară Bulgară.

Ocupîndu-se de problemele cultu
rii și artei, raportul relevă că cei 
mai buni reprezentanți ai intelectua
lității au creat lucrări ce oglindesc 
veridic și cu crescîndă măiestrie pro
fesională principalele probleme ale 
vieții și ale omului nou. Subliniind 
necesitatea ca valorile artistice să a- 
jungă cît mai mult posibil în rîndu
rile maselor populare largi, să devi
nă'un bun a) lor. raportorul a apre
ciat că a fost creată bâza pentru ela
borarea unui program de educație 
estetică națională. După ce a subli
niat realizările în domeniul presei, 
televiziunii, radioului, agențiilor de 
știri, activității editoriale, raportul a 
subliniat că în prezent sarcina con
stă în ridicarea nivelului ideologic și 
profesional al mijloacelor de infor
mare în masă.

Abordînd problema drepturilor «i 

îndatoririlor membrilor societății so
cialiste, vorbitorul a spus că liber
tatea și democrația pot înflori cu a- 
devărat numai acolo unde nu există 
exploatatori și exploatați, unde mij
loacele de producție sînt proprietate 
obștească și nu proprietate privată, 
că democrația socialistă — democra
ție deplină, pentru majoritatea po
porului — nu numai că acordă drep
turi și libertăți cetățenilor, dar le și 
garantează în mod real. Totodată, de
mocrația socialistă presupune ca fie
care cetățean să-și îndeplinească 
obligațiile față de societate. în spiri
tul deplinei egalități între toți mem
brii ei. Arătînd că afirmarea noului 
mod de viață are loc în condițiile 
luptei împotriva rămășițelor vechiu
lui, raportorul a subliniat atenția 
deosebită ce se cere acordată pro
blemei atitudinii socialiste fată de 
muncă. Pivotul modului de viată so
cialist îl constituie munca socialistă 
— cea mai importantă formă de acti
vitate a omului.

în capitolul consacrat situației și 
sarcinilor P.C.B. se arată că, în pe
rioada de după Congresul al X-lea, 
acesta s-a străduit să aplice un stil 
just, leninist, de muncă și conducere, 
să cultive abordarea politică și știin
țifică a problemelor, spiritul colec
tivismului, sprijinindu-se în acest 
scop pe masele largi. „Partidul nos
tru, a spus T. Jivkov, este unit și 
unitar de sus 'pînă jos, de . la Comi
tetul Central pînă la organizațiile de 
bază ; el este ferm convins că dru
mul pe care mergem este cel drept". 
P.G.B. este animat de hotărîrea de 
a lupta pentru înfăptuirea programu
lui de construire a societății socia
liste dezvoltate în Bulgaria.

Efectivul partidului este de 789 796 
membri, încadrați in 28 850 organi
zații de bază. Din totalul membrilor 
de partid, 41,4 la sută sînt munci
tori, iar 27,5 la sută sint femei. 70 la 
sută din numărul comuniștilor lu
crează în producția materială. în le
gătură cu hotărîrea C.C. al P.C.B. de 
a proceda după congres la preschim
barea documentelor de partid, vorbi
torul a subliniat că în cursul acestei 
acțiuni organizațiile de partid trebuie 
să se debaraseze cu hotărire de acei 
membri care nesocotesc programul și 
statutul, încalcă principiile și nor
mele de partid, legalitatea socialistă 
și, prin comportamentul lor, submi
nează prestigiul moral-politic al 
P.C.B.

Raportul consideră ca o sar
cină deosebită creșterea rolului or
ganizațiilor de bază și ,al organelor 
locale ale partidului. Relevînd că, 
în perioada de la ultimul congres, 
organizațiile de partid s-au consoli
dat sub aspect ideologic și organiza
toric, vorbitorul a subliniat necesi
tatea de a se acționa în continuare 
în acest scop, în prezent nemaifiind 
posibilă o conducere competentă fără 
a ridica permanent nivelul științific 
al muncii aparatului de partid, fără 
a îmbunătăți caracterul colectiv în 
analiza și adoptarea hotărîrilor. Prin 
competența și exigența lor, prin pri
ceperea de a se bizui pe cadre și pe 
oamenii muncii, prin întregul lor stil 
de lucru, comitetele de partid tre
buie să devină tot mai mult un e- 
xemplu pentru toate organele de con
ducere ale societății. Referindu-se 
la politica de cadre, vorbitorul a re
levat că, în ultimii ani, la conducere 
au fost promovați oameni capabili, că 
se înfăptuiește consecvent orientarea 
privind . conlucrarea cadrelor din 
toate generațiile. în context, s-a 
subliniat că toți cei care nu au în
dreptățit încrederea și nu au dovedit 
calitățile necesare vor fi înlăturați cu 
hotărire din posturile de conducere. 
P.C. Bulgar cere o respectare și mai 
riguroasă a principiilor leniniste de 
selectare, educare și promovare a ca
drelor1.

Relevîndu-se importanța activității 
ideologice a partidului în etapa con
struirii societății socialiste dezvoltate, 
raportul subliniază că în pregătirea 
teoretică a cadrelor, în studierea 
marxism-leninismului se va pune ac
centul pe legarea teoriei cu politica 
partidului și cu Sarcinile practice. în 
fața frontului ideologic se află, a 
subliniat Todor Jivkov, o importantă 
sarcină veche, dar nu învechită ; 
lupta ofensivă intransigentă împo
triva ideologiei burgheze. Cea mai 
eficientă luptă împotriva dușmanului 
ideologic se duce atunci cînd proble
mele actuale ale construcției socia
liste și ale dezvoltării mondiale se a- 
nalizează la timp, de pe pozițiile 
marxism-leninismului creator. în a- 
ceastă privință, vorbitorul a cerut 
cercetătorilor bulgari din domeniul 
științelor sociale să depună eforturi 
mai mari pentru analizarea prin
cipalelor probleme politice, econo
mice, sociale și ideologice.

în partea de încheiere a raportu
lui se subliniază că sarcina istorică 
nemijlocită a P.C. Bulgar este Con
struirea societății socialiste dezvoltate 
și pregătirea pentru trecerea treptată 
la comunism. P.C.B. n-a ascuns nicio
dată — se arată în raport — că 
această cale nu este lină, că în 
parcurgerea ei vor ti intîmpinate di
ficultăți și obstacole. Vorbitorul și-a 
exprimat încrederea că perspectivele 
Bulgariei pe calea spre societatea so
cialistă dezvoltată și spre comunism 
vor deveni realitate, deoarece Parti
dul Comunist Bulgar, înarmat cu teo
ria marxist-leninistă, este urmat cu

*
SOFIA 30 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Marți au con
tinuat lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Bul
gar. în cadrul dezbaterilor pe mar
ginea Raportului C.C. al P.C. Bulgar 
privind rezultatele obținute în peri
oada dintre congresele al X-lea și 
al XI-lea și sarcinile de viitor, pre
zentat de tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., și a 
raportului Comisiei Centrale de Re
vizie și Control a partidului, au luat 
cuvintul numeroși vorbitori, printre 
care : Miso Mișev, membru al Se
cretariatului C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului Central al Uniunii 
Sindicatelor din R. P. Bulgaria, 
Draja Vălceva, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
prim-secretar al Comitetului județean 
Plovdiv al P.C.B., Iordan Mladenov, 
ministrul industriei electronice și 
electrotehnice, Anghel Balevski, 
președintele Academiei bulgare de 
științe, Penka Ghenova, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc Kazan- 
lîk, Petăr Tancev, secretar al Uniu
nii Populare Agrare Bulgare, prim- 

, vicepreședinte al Consiliului de Stat. 
Vorbitorii au relevat succesele obți
nute de comuniștii bulgari, de între
gul popor bulgar în perioada care a 
trecut de la ultimul congres.

In ședința de marți după-amiază, 
tovarășul Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., • transmis congre- 

fermitate de masele de oameni al 
muncii de la orașe și sate.

Raportul a definit perioada pînă în 
1990 ca pe o perioadă de noi cuceriri 
profunde, calitative și cantitative, in 
toate sferele dezvoltării sociale a Bul
gariei, cuceriri care vor duce treptat 
la dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului, la perfecționarea 
în continuare a relațiilor sociale, la 
dezvoltarea multilaterală a personali
tății umane. Bulgaria se va transfor
ma în linii generale într-o țară a so
cialismului matur. Pentru ca acest 
proces să se desfășoare în mod planic 
și eficient, într-o perioadă cît mai 
scurtă, partidul și oamenii muncii 
trebuie să acorde o atenție specială 
rezolvării unor probleme deosebit 
de importante ale construcției socia
liste dezvoltate. între aceste proble
me, pe primul loc se situează desăvîr- 
șirea bazei tehnico-materiale a socia
lismului — premisă materială de
terminantă a trecerii treptate spre 
faza superioară, spre comunism.

' Subliniind că Bulgaria a obținut im
portante succese în această direcție, 
T. Jivkov a relevat necesitatea orien
tării eforturilor nu numai spre dez
voltarea puternică a întregului com
plex al economiei naționale, ci și spre 
obținerea unor noi schimbări calita
tive. în sprijinul acestei idei, el a 
menționat însemnătatea primordială 
a concentrării în continuare a pro
ducției industriale, a aplicării ps 
scară din ce în ce mai largă a meca
nizării complexe și a automatizării, a 
unor noi tehnologii, care să asigure 
o înaltă productivitate a muncii. 
O altă problemă importantă o con
stituie dezvoltarea principalului ele
ment al forțelor de producție — omul, 
care făurește și pune în funcțiune 
baza tehnico-materială. Pe acest plan, 
P.C.B. va acționa pentru crearea con
dițiilor necesare reglementării juste 
a transformărilor sociale și de clasă, 
pentru afirmarea și dezvoltarea unor 
relații sociale cu adevărat noi prin 
caracterul lor — relații de priete- ' 
nie și colaborare între oameni, de co
lectivism și ajutor reciproc. în 
cursul înaintării spre comunism va 
fi soluționată, de asemenea, proble
ma complexă, de însemnătate isto
rică, a lichidării deosebirilor esenția
le dintre sat și oraș, dintre munca 
fizică și cea intelectuală. Principalul 
lucru în procesul de formare a per
sonalității umane îl constituie parti
ciparea creatoare a omului la acti
vități, la făurirea unor noi bunuri ma
teriale și spirituale. Se impune totoda
tă perfecționarea în continuare atît 
a stimulentelor spirituale, cît și a 
celor materiale ; cantitatea și calita
tea muncii trebuind să constituie 
principala unitate de măsură în sta
bilirea salariului, a venitului oameni
lor muncii.

O însemnătate uriașă au, de ase
menea, problema lichidării rămășițe
lor burgheze din morala, conștiința 
și comportarea oamenilor muncii, 
din realitatea socialistă, desfășurarea 
ldptei împotriva fenomenelor negati
ve din viața societății. Vorbitorul a 
subliniat necesitatea desfășurării pe 
scară largă a criticii și autocriticii 
— gradul lor de dezvoltare fiind 
un criteriu al maturității societății 
socialiste însăși.

în continuare a fost relevată im
portanța problemelor de educație pa
triotică și internaționalistă a poporu
lui, îndeosebi a tineretului. în acest 
context, vorbitorul a spus că în pre
zent în Bulgaria are loc un proces 
de întrepătrundere treptată și de 
contopire a patriotismului socialist 
cu internaționalismul socialist, pro
ces în care „dragostea față de Bulga
ria și dragostea față de Uniunea So
vietică se completează și se îmbogă
țesc reciproc, se contopesc din ce în 
ce mai mult într-un sentiment unic, 
într-o conștiință unică".

în zilele în care se împlinesc 20 de 
ații de la Plenara din aprilie 1956 a 
Comitetului Central al P.C.B., plena
ră de însemnătate istorică pentru 
partid și pentru țară — a relevat 
apoi vorbitorul — „aruneînd o privire 
înapoi, putem exprima o profundă 
satisfacție pentru calea parcursă, re
zultatele rodnice obținute în toate 
domeniile dezvoltării sociaJ-politice, 
economice și culturale confirmînd 
justețea și viabilitatea liniei stabilite 
la acea plenară — linie leninistă, 
creatoare, dezvoltată în continuare și 
inclusă în Programul partidului a- 
doptat de Congresul ai X-lea“. în 
spiritul acestui Program, îndeplinirea 
sarcinilor ce vor fi elaborate de Con
gresul al XI-lea pentru perioada ur
mătoare este menită să apropie și mai 
mult Bulgaria de obiectivul istoric ne
mijlocit al construirii societății socia
liste dezvoltate și pregătirii pentru 
trecerea spre comunism ; elementele 
proprii bazei comunismului, manifes- 
tîndu-se de altfel din ce în ce mai 
mult, se vor afirma și se vor dezvoltă 
premisele pentru trecerea treptată la 
construcția comunismului. Arătînd că 
este vorba de un proces unic neîn
trerupt, vorbitorul a relevat că pro
blemele concrete legate de aceasta 
vor constitui obiectul lucrărilor con
greselor următoare ale partidului.

In încheiere, primul secretar al C.C. 
al P.C.B. a chemat pe comuniști, pe 
toți oamenii muncii din Bulgaria la 
munca neobosită pentru îndeplinirea 
hotăririlor Congresului al XI-lea, 
spre binele poporului, în numele idea
lului comunist.

♦

sului salutul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Congresul a fost salutat de Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Erich Honecker, prim-se
cretar al C.C. al P.S.U.G., Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Jănos Kâdăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., Sergio del Valle, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Cuba, Munir Mesihovici, membru al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., Hoang Van Hoan, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din Viet
nam, și long Niăng Săp, membru al 
Comitetului Politic și secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea.

★
Marțî seara, tovarășul Todor Jiv

kov, prim-secretar al Comitetului 
Central al P.C. Bulgar,/președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulga
ria, a oferit, la reședință Boiana. o 
masă in onoarea conducătorilor de
legațiilor partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialis
te care participă la lucrările ce
lui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Bulgar.

A luat parte tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., con
ducătorul delegației' Partidului Co
munist Român la lucrările congresu
lui.

Lucrările congresului continui.
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SALUTUL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cronica zilei Primire la primul ministru al guvernului

adresat Congresului al Xl-lea 
al Partidului Comunist Bulgar

SOFIA 30 (Agerpres). — Lulnd 
euvîntul de la tribuna congresului 
P.C. Bulgar, tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
spus :

Stimați tovarăși,
Delegația Partidului Comunist Ro

mân are plăcuta misiune de a trans
mite — din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — un 
cald mesaj de prietenie și solidari
tate internaționalistă, precum și cele 
mai bune urări de succes celui de-al 
Xl-lea Congres al Partidului Comu
nist Bulgar, comuniștilor, întregului 
popor al Bulgariei vecine și prie
tene.

Partidul Cojnunist Român, oamenii 
muncii din patria noastră urmăresc 
cu atenție și interes desfășurarea 
lucrărilor congresului dumneavoas
tră și se bucură din toată inima 
pentru remarcabilele rezultate pe 
care clasa muncitoare, poporul bul
gar le-au dobîndit în edificarea orîn- 
duirii socialiste, în dezvoltarea mul- 
:’aterală a economiei, înflorirea cul
acii și ridicarea nivelului de trai.
Rezultatele obținute in îndeplinirea 
i succes a planului cincinal. în dez- 
ltarea industriei, agriculturii, în 
:șterea nivelului de viață al po- 
•ului bulgar sint, totodată, o con

tribuție însemnată la întărirea forțelor 
țărilor socialiste, a cauzei socialis
mului și păcii în lume. Ca vecini și 
prieteni, vă dorim noi și tot mai 
mari victorii pe calea dezvoltării 
multilaterale a patriei, a bunăstării 
materiale și spirituale a celor ce 
muncesc din Bulgaria.

Stimați tovarăși,

în prezent, partidul și întregul 
nostru popor sint angajate plenar, cu 
toate forțele creatoare, pentru înfăp
tuirea istoricelor hotărâri ale Con
gresului al Xl-lea.

Planul cincinal de dezvoltare econo- 
mico-socială pe perioada 1971—1975 a 
fost îndeplinit cu succes. în această 
perioadă, producția industrială a 
sporit intr-un ritm mediu anual de 
peste 13 la sută, creșteri superioare 
înregistrîndu-se în ramurile cu rol 
hotărîtor pentru dezvoltarea tehnicii 
și tehnologiei, iar producția agricolă 
a sporit pe întregul cincinal cu peste 
25 la sută. Venitul național s-a mă
rit cu peste 70 la sută, asigurîndu-se 
o creștere a veniturilor reale totale 
ale populației cu 46 la sută. Rezulta
te de seamă au fost obținute în do
meniul învățămîntului, științei și 
culturii, în ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al poporului.

Partidul Comunist Român acordă, 
In același timp, o deosebită atenție 
creșterii rolului său în conducerea 
societății, creării cadrului organiza
toric pentru participarea directă și 
activă a maselor populare la condu
cerea întregii vieți economice și so
ciale, la elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului și statului.

Unitatea de neclintit a întregului 
popor în jurul Partidului Comunist 
Român dovedește pe deplin că poli
tica marxist-leninistă promovată de 
partidul nostru corespunde întru to
tul năzuințelor și intereselor vitale 
ale celor ce muncesc din România, 
cauzei socialismului și păcii în lume.

La baza întregii politici a parti
dului nostru stă convingerea că, în 
înfăptuirea operei de construcție so
cialistă, un rol de seamă ate întă
rirea colaborării economice, tehnico- 
științifice și a solidarității țărilor so
cialiste. în acest spirit, noi acționăm 
ferm pentru lărgirea relațiilor de 
cooperare șl întrajutorare reciprocă 
cu toate statele socialiste. România 
participă activ la dezvoltarea colabo
rării in cadrul C.A.E.R., la înfăp

tuirea „Programului complex", în 
scopul progresului economic și social 
al fiecărei țări membre.

Ne este deosebit de plăcut să re
levăm și cu acest prilej că, în spi
ritul unor vechi tradiții de prietenie 
și solidaritate, între partidele și po
poarele noastre. între Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria se dezvoltă raporturi 
de colaborare tovărășească, de con
lucrare și cooperare rodnică — pe 
tărîm economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii.

în decursul îndelungatei lor isto
rii, popoarele noastre s-au sprijinit 
în lupta pentru libertate, dreptate 
socială și independență națională, îm
potriva dominației străine, a impe
rialismului și fascismului. Este o 
pildă vie solidaritatea internaționa- 
listă dintre mișcările muncitorești și 
socialiste din cele două țări, dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar. în anii socia
lismului, relațiile româno-bulgare au 
căpătat noi dimensiuni și valențe, 
au intrat într-un stadiu calitativ su
perior, comunitatea orânduirii sociale 
a celor două țări, a telurilor și aspi
rațiilor fundamentale conferindu-1e 
o bază trainică și un vast cîmp de 
manifestare.

întâlnirile, convorbirile frecvente și 
rodnice dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. înțelege
rile realizate cu aceste prilejuri s-au 
înscris ca momente de o importanță 
deosebită în evoluția mereu ascen
dentă a relațiilor dintre partidele și 
țările noastre, în consolidarea edifi
ciului tradițional și trainic al priete
niei și colaborării româno-bulgare pe 
diverse planuri. Construirea în co
mun a unor importante obiective 
economice va îmbogăți bilanțul co
laborării prietenești și de bună veci
nătate româno-bulgare.

Ne exprimăm convingerea că rela
țiile frățești dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia se vor lărgi, diversifica și 
adânci tot mai mult, corespunzător 
dorințelor ambelor popoare, în inte
resul lor reciproc, al cauzei socialis
mului, colaborării internaționale și 
păcii în lume.

Dragi tovarăși,

în lumea contemporană se desfă
șoară un proces dinamic de trans
formări revoluționare, sociale și na
ționale. care marchează, totodată, 
importante schimbări. în raportul 
mondial de forțe în favoarea popoa
relor ce militează pentru o viață li
beră și independentă, pentru relații 
de egalitate deplină între națiuni.

în centrul politicii sale externe, 
România situează în mod constant 
dezvoltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare cu toate țările 
socialiste, apreciind că, prin realiză
rile pe care le obțin pe plan intern 
și prin politica lor de pace și colabo
rare, aceste țări joacă un rol de mare 
importanță în viața internațională. 
Amplificăm colaborarea cu țările in 
curs de dezvoltare și., în același timp, 
lărgim schimburile economice cu 
toate țările, inclusiv cu cele capita
liste dezvoltate, participam activ la 
diviziunea internațională a muncii. 
La baza întregii sale activități inter
naționale,' România așază principiile 
egalității în drepturi, respectării 
independenței și suveranității națio
nale, ale neamestecului în treburile 
Interne.

Partidul și statul nostru desfășoară 
o largă activitate internațională, pen
tru pace, securitate și colaborare, 
împotriva politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste de domi
nație și inegalitate, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă.

Fiind conștienți că procesul de 
destindere este abia la început și nu 
a devenit ireversibil, că există încă 
forțe reacționare care pot pune în 
pericol pacea popoarelor, ne pronun
țăm pentru intensificarea luptei pen
tru stingerea pe cale politică a foca
relor de încordare, pentru realizarea 
dezarmării, și în primul rînd a 
dezarmării nucleare, pentru întărirea 
securității internaționale.

Considerăm că, după încheierea cu 
succes a Conferinței general-europe- 
ne. hotărîtor este a se acționa cu 
fermitate pentru aplicarea neabătută 
în viață a tuturor principiilor cu
prinse în documentele adoptate la 
Helsinki, pentru trecerea la măsuri 
concrete de ,dezangajare militară și 
dezarmare, pentru amplificarea rela
țiilor politice, economice, tehnico- 
științifice și în alte domenii dintre 
toate statele continentului, pentru 
înfăptuirea dezideratelor de secu
ritate și pace ale popoarelor euro
pene.

România militează activ pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
a bunei vecinătăți și a colaborării 
pașnice, fără arme nucleare și baze 
militare străine. Considerăm că este 
necesar să se depună toate eforturile 
pentru soluționarea, pe cale politică, 
a situației din Cipru, asigurarea in
dependentei * și integrității sale, a 
conviețuirii pașnice a celor două co
munități cipriote. Ne pronunțăm con
secvent pentru soluționarea politică 
a conflictului din Orientul Mijlociu, 
pentru instaurarea unei păci trainice 
și juste în această zonă, retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate în urma războiului din 
1967, respectarea dreptului poporului 
palestinean la autodeterminare, in
clusiv Ia crearea unui stat propriu, 
pentru garantarea suveranității și in
tegrității tuturor statelor din regiune.

Acționăm consecvent pentru demo
cratizarea relațiilor între state, pen
tru lichidarea subdezvoltării, pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce și politice internaționale, bazate 
pe egalitate și echitate, pe respecta
rea dreptului sacru al fiecărui popor 
de a fi stăpînul propriilor destine, 
de a-și decide singur calea dezvol
tării sale politice, economice și so
ciale, pentru îmbunătățirea activității 
și creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în viața internațio
nală.

Animat de spiritul solidarității in
ternaționale, Partidul Comunist Ro
mân intensifică relațiile de prietenie 
și colaborare cu toate partidele co
muniste și muncitorești, acționează 
pentru întărirea coeziunii mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, cu respectarea dreptului fiecă
rui partid de a-și elabora de sine 
stătător linia sa politică, dezvoltă 
colaborarea cu partidele socialiste și 
social-democrate. cu mișcările de eli
berare națională, cu forțele revolu
ționare și democratice antiimperia- 
liste de pretutindeni.

în încheiere, vă urăm, dragi tova
răși. succes deplin în desfășurarea 
lucrărilor congresului, vă dorim noi 
și tot mai mari victorii în înfăptui
rea hotărârilor pe care le va adopta 
Congresul al Xl-lea al Partidului 
Comunist Bulgar

Trăiască prietenia și colaborarea 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre ță
rile și popoarele noastre !

Să se întărească continuu solidari
tatea dintre țările socialiste, dintre 
partidele comuniste și muncitorești, 
dintre forțele progresiste, antiimpe- 
rialiste din întreaga lume !

Trăiască pacea și colaborarea între 
popoare 1

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului de 
Atât, însărcinat cu afacerile externe 
al Regatului Maroc, Ahmed Laraki. 
pentru felicitările adresate cu ocazia 
zilei naționale a acestei țări.

★
La invitația Comitetului Executiv 

al Consiliului popular al municipiu
lui Galați, marți după-amiază a so
sit în țara noastră o delegație a ora
șului Coventry, din Anglia, condusă 
de viceprimarul C. R. F. Loosley, 
care va face o vizită de documentare 
în cadrul relațiilor de înfrățire sta
bilite între cele două orașe.

★
Profesorul Seyom Brown, de la 

Brookings Institutions și John Hop
kins School of Advanced Internatio
nal Studies, din Washington, a con
ferențiat, marți, la Asociația de 
Drept Internațional și Relații Inter
naționale (A.D.I.R.I.) despre „Stator
nicirea unui nou sistem de securitate 
internațională și probleme ale dezar
mării".

★
Marți a avut loc în aula Acade

miei Republicii Socialiste România o 
sesiune de comunicări consacrată 
creației eminesciene. După ce au fost 
audiate evocări ale lui Tudor Ar- 
ghezi, Mihail Sadoveanu, Tudor 
Vianu privind personalitatea artis
tică a lui Mihai Eminescu, înregistra
te pe bandă de magnetofon, au luat 
euvîntul acad. Alexandru Philippide, 
profesorii universitari Zoe Dumitres- 
cu-Bușulenga. Alexandru Dima, Ale
xandru Bălăci, membri corespon
denți ai Academiei, dr. Dumitru Va- 
tamaniuc, Dan Nasta și Constantin 
Vișan. Au fost prezenți membri ai 
Academiei, oameni de cultură și artă, 
studenți și elevi.

★
în seria obișnuitelor sale manifes

tări lunare in care sînt evocate per
sonalități ale plasticii românești, Mu
zeul de Artă al Republicii Socialiste 
România a dedicat pe cea de marți 
după-amiază graficianului Aurel 
Jiquidi. (Agerpres)

De la Ministerul 
Transporturilor 

și Telecomunicațiilor
Ministerul Transporturilor și Tele

comunicațiilor, direcția drumurilor 
comunică :

începînd cu data de 31 martie 
pînă la 6 aprilie, în vederea, execu
tării unor lucrări la podul de pe 
DN 13 km 9 plus 765 la Hălchiu, pe 
sectorul Brașov—Feldioara. circulația 
este asigurată numai pentru autotu
risme, autobuze și autocamioane 
avînd gabarite și greutăți normale. 
Toate celelalte vehicule depășind di
mensiunile de gabarit și sarcini pe 
osie vor amîna transporturile pe 
acest sector după această dată.

t V

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoalâ.

10,00 Să trăim și să muncim în chip 
comunist. „Adolescența unui vis 
de aur“ — reportaj.

10.25 Biblioteca pentru toți.
11.15 Vîntule de primăvară — muzică 

populară.
11.35 Atenție la... neatenție.
12.00 Telex.
16,00 Fotbal : F.C. Argeș — Steaua. 

(Campionatul național divizia A). 
Transmisiune directă de la Pi
tești. în pauză : > La volan — 
emisiune pentru conducătorii 
auto.

17,45 Tragerea Pronoexpres.
17.55 Emisiune literară : „Pretexte de 

1 aprilie".
18.25 Artiști ai scenei lirice românești.
18.55 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri. *
19,30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.20 Telecinemateca. Ciclul „Un mare 

regizor" — Otto Preminger. „Gră
biți apusul soarelui". Premieră 
TV.

22.15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20.00 Studio '76.
20,20 Seară de operă : „Flautul ferme

cat" de W. A. Mozart, Actul al 
IT-lea. interpretează ansamblul 
Operei Române din Iași. Condu
cerea muzicală : Corneliu Calis- 
tru.

21.25 Casele — prietenele noastre. Sce
nariul și regia : Mirel Ilieșiu.

21,40 Roman-folleton : Forsyte Saga.
Episodul 13 — „întîlnire".

Acțiuni ale asociațiilor sportive sindicale
în organizarea Comisiei sport și tu

rism a U.G.S.R. vor avea loc zilele 
acestea câteva importante acțiuni la 
oare vor participa unii dintre spor
tivii fruntași, aparținînd de principa
lele asociații sportive sindicale. Pri
mele sint prevăzute chiar la Sfârșitul 
acestei săptămâni. Sîmbătă, 3 aprilie, 
Jotbal pe stadionul Republicii din 
Capitală (de la ora 16,30) ; se lntîl- 
lesc o selecționată a cluburilor spor- 
ive sindicale și divizionara A Rapid 

București ; sîmbătă și duminică, la 
Galați, două gale de box (cu parti
ciparea unei selecționate sindicale și 
a componenților lotului olimpic), iar,

la Focșani, finala pe țară a „Cupei 
tineretului" la tenis de masă pentru • 
tinerii din întreprinderi și instituții. 
Duminică, 11 aprilie, sala Floreasca 
va găzdui o întrecere de volei mas
culin între selecționata sindicatelor 
și echipa Steaua București. în ace
eași sală, la 18 aprilie, un turneu de 
handbal cu participarea selecționa
telor feminină și masculină ale sin
dicatelor și echipele centrului uni
versitar București. în sfîrșit, la 25 
aprilie, un „triunghiular" de haltere 
intre selecționata sindicală, echipa 
Steaua și reprezentativa Capitalei 
(de la ora 9, în sala de sport „Con
strucția" — Vitan).

CICLISM

„CUPA VOINȚA" LA A XX-A EDIȚIE
• La start, cicliști din 7 tari

între principalele competiții cicliste 
ale acestei primăveri se înscrie și 
„Cupa Voința", cursă internațională 
de tradiție, acum la a XX-a ediție. 
Organizatorii — UCECOM. A.S. Loto- 
Pronosport și F.R.C. — ne-au comu
nicat că la „Cupa Voința" (5 etape, 
circa 500 km) vor participa cei mai 
buni cicliști români, inclusiv mem
brii lotului care se pregătește pentru 
„Cursa Păcii", precum și sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.F. Germa
nia, Italia, Polonia și Ungaria. Iată

traseul : 27 aprilie : București — Plo
iești — Sinaia (Cota 1 400) ; 28 apri
lie : Sinaia — Predeal — Brașov — 
Rîșnov — Pîrîul Rece — Bușteni — 
Sinaia (Cota 1 400) ; 29 aprilie : Si
naia — Predeal (Cioplea — Poliș- 
toacă) — Sinaia — București ; 30 a- 
priiie : dimineața, un contratimp in
dividual (20 km) pe autostrada Bucu- 
rești-Pitești, iar după amiază, o 
cursă pe circuit (50 km) pe bd. Leon- 
tin Sălăjan.

În cîteva rînduri
FOTBAL : Azi, meciurile 

etapei a XXII-a
Campionatul diviziei A programea

ză astăzi partidele etapei a XXII-a. 
Cele două jocuri din Capitală se vor 
disputa în cuplaj, pe stadionul Re
publicii, după următorul program : 
Sportul studențesc — Politehnica Ti
mișoara (ora 14) și Rapid — U.T.A. 
(ora 16).

Posturile noastre de radio vor 
transmite aspecte de la jocurile eta
pei. Transmisia se va efectua pe pro
gramul I. Partida F.C. Argeș — 
Steaua va fl transmisă în direct la 
televiziune.

ȘAH
Odată cu disputarea partidei Între

rupte dintre Sveșnikov și Barle (în
cheiată remiză) a fost alcătuit cla
samentul final al turneului interna
țional de șah desfășurat la Bucu
rești. După cum s-a mai anunțat, 
victoria a revenit maestrului român 
Theodor Ghițescu, care a totalizat 10 
puncte din 15 posibile. Pe locurile 
următoare s-au clasat I. Pinter (Un
garia), J. Barle (Iugoslavia), V. Stoi
ca (România), E. Sveșnikov (U.R.S.S.), 
M. Pavlov (România), L. Ogaard 
(Norvegia), C. Radovici (România) 
cite 9 puncte, E. Ungureanu (Româ
nia) — 8 puncte etc.

DE LA A D A S
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viață pentru luna mar
tie 1976 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

1) T.S.K.
2) W.U.F.
3) O.L.I.
4) U.Z.V.

Toți asigurați)

5) C.G.P.
6) D.R.R.
7) G.M.T.
8) A.U.O.

cărora le-au Ieșit
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unită
ților ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și Ia următoa
rele trageri lunare de amortizare 
este necesar ca asigurații să achite 
primele de asigurare la termenele 
stabilite.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 

și 3 aprilie. în țară : Vremea va fi ușor 
instabilă, îndeosebi în jumătatea de 
nord a țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros în Crișana, Maramureș, 
Transilvania și Moldova, unde vor că
dea ploi locale și cu caracter de aversă 
însoțite de descărcări electrice. în cele
lalte regiuni, aversele vor fi izolate. 
Vînt potrivit, cu unele intensificări în 
nordul țării, precum și în zona de mun
te. Temperatura va înregistra o ușoară 
scădere. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 4 și plus 6 grade, iar maximele 
între 7 și 17 grade, local mai ridicate, 
în București : Cerul va fl temporar 
noros, favorabil ploii de scurtă durată, 
îndeosebi în cursul după-amiezelor. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor varia
bilă.

f 

cinema
• Tom și Jerry : CAPITOL — 9,15; 
11; 12,45; 14,45; 16,45; 18,30; 20.15.

Zgomotul motorului : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 20,45.
• Muntele ascuns : TIMPURI NOI
— 15,45; 18.
• Darling Llli : PATRIA — 9; 
11,45: 14,30; 17,15; 20,15, BUCU
REȘTI — 9; 12; 16,15; 19,30, MO
DERN — 9; 12; 16,15; 19,30.
•> Frați de cruce : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15: 13.30; 16; 18,15; 20.30, 
SCALA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20,30, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30;

16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30.
• Mr. Majestyk : VICTORIA —
9.15; 11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Prin cenușa imperiului : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18.15; 20,30, MELODIA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, ARTA —
15,30; 17,45; 20.

Comoara rechinilor : SALA 
PALATULUI (seria 536) — 17,15, 
(537) — 20,15, EXCELSIOR — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,80, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Un țăran pe bicicletă : COTRO-
CENI — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Zorro : GRIVIȚA — 9; 11,45;

14,15; 17; 19,45, MIORIȚA — 9;
11,30; 14; 16,45; 19,30, TOMIS — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.

Călina roșie : LUMINA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Arborele cu frunze roz : CASA
FILMULUI — 10; 12; 14; 16; 18; 
20, FLOREASCA — 15,30; 18; 20.15, 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15.
• Automobilul, vioara și cățelul: 
DOINA — 13: 15,15; 20.

Program de desene pentru co
pii : DOINA — 9,30; 11,15; 17,30.
• Cei trei mușchetari : DACIA 

— 9; 11,19; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
PACEA — 15,45; 18; 20,15.
• Guadalcanal — 14,15; 16,15, Ce
nușa (ambele serii) — 18,30: CI
NEMATECA — (sala Union).

• Eu șl dragele mele mătuși : U- 
NIREA — 16; 18; 20.
• Casa de la miezul nopții: BU-
CEGI — 15.45; 18; 20, LIRA —
15,30; 18; 20,15.
• Cerul e cu noi : GLORIA — 9;
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
•* Dincolo de pod : DRUMUL SĂ
RII — 15.30; 18; 20,15.
• Un cintec pe Broadway: GIU- 
LEȘTI — 15,30; 19,15.
• Cursa : FERENTARI — 15,30; 
18 ’ 20 15.
fr Patima î CRINGAȘI — 17, FLA
CĂRA — ÎS,30; 18; 20.
• Dragoste amari : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Secretul cifrului : MOȘILOR — 
15,30: 18; 20,15.

Mireasa lui Zandy s VIITORUL 
— 15,30; 18; 20,15.

Primul ministru al guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, în cursul 
zilei de marți, pe ambasadorii la 
București ai Republicii Democrate 
Vietnam, Nguyen Thanh Ha, și Re
publicii Vietnamului de Sud, Lam 
Van Luu, la cererea acestora.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost discutate 
unele probleme referitoare la dezvol

tarea continuă a prieteniei, solidari
tății și colaborării dintre țările și 
popoarele noastre, în spiritul înțele
gerilor convenite între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Le 
Duan, în noiembrie 1975 la Bucu
rești.

La prirrtire, desfășurată într-o at
mosferă caldă, prietenească, a luat 
parte Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Primire la Consiliul de Miniștri
' Tovarășul Janos Fazekas, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române în Comisia guverna
mentală româno-poloneză de colabo
rare economică, a primit, marți di
mineața, pe Edward Sznajder, vi
cepreședinte al Comisiei de pla
nificare de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al R. P. Polone, vicepre
ședinte al părții poloneze în comi
sie, care se află în țara noastră pen
tru a participa la acțiunile de pre
gătire a lucrărilor celei de-a Xl-a 
sesiuni a comisiei guvernamentale.

în timpul Convorbirilor au fost 
abordate probleme privind modul

cum sînt traduse în viață înțelegerile 
stabilite in sesiunea precedentă, pre
cum și unele măsuri menite să con
tribuie la dezvoltarea colaborării și 
cooperării economice dintre România 
și Polonia, la extinderea schimburi
lor comerciale dintre cele două țări.

La întrevedere a luat parte Ion 
Bucur, vicepreședinte al C.S.P. ,^i al 
Comisiei guvernamentale româno- 
polone de colaborare economică.

A participat, de asemenea, Wla- 
dyslaw Wojtasik, ambasadorul R. P. 
Polone la București.

(Agerpres)

PLECAREA MINISTRULUI COMERȚULUI AL REPUBLICII PERU
Ministrul comerțului al Republicii 

Peru, general-locotenent Luis Arias 
Graziani, care a participat la lucră
rile celei de-a doua sesiuni a Comi
siei mixte româno-peruane, a pără
sit. marți dimineața. Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ion Pă

li'

într-o declarație făcută înainte de 
plecare unui redactor al Agerpres, 
ministrul peruan al comerțului a re
levat importanța deosebită a celei 
de-a doua sesiuni a Comisiei mixte 
româno-peruane, ale cărei rezultate 
depășesc sfera aspectelor tehnico- 
economice : „Pot spune că am con
tribuit, și cu acest prilej, la strânge
rea relațiilor de prietenie dintre ță
rile și popoarele noastre. Aceste re
lații sînt consecința operei președin
telui Nicolae Ceaușescu, care, cu ma
rea sa viziune de om de stat și de 
revoluționar, a deschis, printr-un gest 
nobil și uman, prin vizita sa în Peru, 
drumul prieteniei dintre țările noas
tre". Pe lingă afinitățile spirituale 
care ne apropie — a adăugat interlo
cutorul — există, între țările noastre, 
similitudini profunde și în ceea ce 
privește aspectele sociale și politice. 
Peru și România au luptat și luptă

țan, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului' exterior și 
cooperării economice internaționale, 
de alte persoane oficiale române.

Au fost de față Ion Comănescu. 
ambasadorul României în Peru, și 
Enrique E. Laroza, ambasadorul Re
publicii Peru la București.

★

pentru promovarea unor principii 
echitabile în raporturile dintre state. 
Tocmai de aceea, Peru, cu foarte 
multă bucurie și fără rezerve, s-a 
pronunțat pentru primirea României 
în „Grupul celor 77".

în continuare, ministrul peruan a 
spus : „în ceea ce privește ansamblul 
problemelor pe care le-am tratat, 
Peru este hotărît ca, în cel mai scurt 
timp, să treacă la realizarea proiec
telor convenite, pe care le apreciem 
ca fiind in avantajul reciproc. Rela
țiile economice dintre România și 
Peru sînt excelente. Schimburile co
merciale, in ambele sensuri, au fost 
în 1975 de trei ori mai mari decît in 
1974. Chiar și acest exemplu, fără a 
adăuga și bunele rezultate consem
nate în domeniul cooperării, ilustrea
ză elocvent cum evoluează relațiile 
economice dintre țările noastre".

(Agerpres)

Sesiunea Comisiei mixte de cooperare economică
și tehnică dintre România și Bangladesh

La București a început marți pri
ma sesiune a Comisiei mixte de 
cooperare economică și tehnică din
tre România și Bangladesh. In ca
drul lucrărilor sînt discutate proble
me privind dezvoltarea schimburilor 
comerciale și a cooperării economice 
dintre cele două țări.

Delegația română este condusă de

Dumitru Nistor, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de ma
șini, iar delegația Republicii Ban
gladesh — de Kafiluddin Mahmood, 
secretar la Ministerul Planificării.

A fost de față Rashid Ahmad, am
basadorul Republicii Bangladesh la 
București.

(Agerpres)

Mitingul din Capitală cu prilejul Zilei 
de sprijin al luptei poporului arab 

din teritoriile ocupate
La casa de editură a studenților 

„Grigore Preoteasa" din București a 
avut loc marți după-amiază un mi
ting de solidaritate consacrat Zilei 
de sprijin al luptei poporului arab 
din teritoriile ocupate. La miting au 
participat tineri muncitori, elevi și 
studenți din Capitală, precum și stu- 
denți străini, aflați la studii în Româ
nia. Au fost prezenți reprezentantul 
la București al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, precum și am
basadori și membri ai ambasadelor 
unor țări arabe.

După ce mitingul a fost deschis de 
Ion Moraru, secretar al Comitetului 
municipal București al Uniunii Ti
neretului Comunist, au luat euvîntul 
Cornel Șerban, strungar la întreprin
derea de utilaj chimic „Grivița Ro
șie", Anca Daniela Cojol, elevă la 
Liceul „Dr. Petru Groza", Viorel Fe- 
roiu, student la Institutul politehnic 
București. Vorbitorii au exprimat 
sentimentele de prietenie și solida
ritate față de lupta popoarelor ara
be, a poporului palestinean împotri
va imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului.

In încheierea mitingului a luat cu- 
vîntul Ion Sasu, secretar al C.C. al

U.T.C., președintele Consiliului 
U.A.S.C.R., care a spus : „Evenimen
tele care s-au produs recent la Ieru
salim și în alte orașe de pe malul 
vestic al Iordanului, în care au căzut 
victime tineri palestineni ce luptau 
pentru păstrarea valorilor culturale 
și tradițiilor naționale ale poporului 
palestinean, pentru eliberare națio
nală, sînt un rezultat al menținerii 
sub ocupație, de către Israel, a unor 
teritorii arabe. Trebuie să se ac
ționeze hotărît pentru retragerea 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 1967, 
pentru rezolvarea problemei poporu
lui palestinean în conformitate cu in
teresele și aspirațiile sale legitime, 
inclusiv pentru crearea unui stat 
propriu, independent, pentru res
pectarea independenței și suverani
tății tuturor statelor din zonă".

Mitingul a constituit o nouă expre
sie a sentimentelor de prietenie, sim
patie și solidaritate ce animă tinere
tul român față de lupta poporului 
palestinean, a popoarelor arabe pen
tru eliberarea teritoriilor ocupate de 
Israel.

(Agerpres)

Timpul probabil în luna aprilie
Potrivit prognozei Institutului me

teorologic, temperaturile medii ale lu
nii aprilie se vor încadra în general 
în limitele normale, dar vor fi mai 
scăzute în regiunile din nordul tării, 
în prima jumătate a lunii, ploile vor 
avea un caracter local, mai frecvent 
în a doua jumătate. Cantitățile de pre
cipitații se vor apropia de cele norma
le în cea mai mare parte a tării.

între 1 ?i 5 aprilie, vremea va fi în 
general frumoasă, cu cer variabil, vor 
cădea ploi slabe, izolate, în sud-ves- 
tul țării. Vîntul va sufla moderat, cu 
intensificări de scurtă durată din sec
torul estic. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 4 și plus 6 grade, 
mai coborîte în estul Transilvaniei, iar 
maximele între plus 6 și plus 16 grade. 
Local se va produce brumă și îngheț 
slab de sol, mai ales în partea de nord 
a țării.

între 6 șl 9 aprilie se va înregistra 
o ușoară încălzire, temperaturile mi
nime vor oscila între minus 2 șl plus 
8 grade, Iar maximele între 10 și 20 
grade.

în perioada 10—14 aprilie, vremea va 
fi relativ caldă, vor cădea ploi tem
porare cu caracter de aversă și însoți
te de descărcări electrice. Temperatu
rile minime vor varia între 0 și 10 gra
de, iar cele maxime între 12 și 22 gra
de, local mai ridicate.

între 15 șl 20 aprilie, timpul se va 
răci, iar cerul va fi temporar acope
rit. Precipitațiile, mai ales sub formă 
de averse, se vor transforma pe alocuri 
în lapoviță și ninsoare. Vîntul va su
fla moderat, cu intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și plus 7 gra
de, local mai coborîte în depresiuni, 
iar cele maxime între plus 5 și 15 gra
de. Izolat, va cădea brumă.

în ultima decadă a lunii, cerul va fl 
temp.orar noros și vor cădea ploi lo
cale, îndeosebi sub formă de averse, 
însoțite de descărcări electrice. Tem
peraturile minime vor oscila între 0 și 
10 grade, iar maximele între 12 și 22 
grade, mai ridicate în ultimele zile 
ale lunii.

(Agerpres)

• încă nu e seară : MUNCA — 
15,45; 18; 20.
• Inspectorul Brannigan: POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Singurătatea florilor : COSMOS 
— 15,30; 18; 20.
• Alarmă in Deltă : RAHOVA — 
16; 18; 20.
• Zile fierbinți s PROGRESUL — 
15,30; 17,30; 19,30.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) s Comoara din deal

— 19,30, (sala mică) : Comedie de 
modă veche — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului Republicii 
Socialiste România) : Recital de 
sonate. Luminița Ghencea — pian, 
Iosif Calef — violoncel ■— 20.
*■ Opera Română : Lucia di Lam- 
mermoor — 19.
• Teatrul de operetă : Viața — 
dragostea omului... (premieră)
— 20.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
19,30.

Teatrul Mic ; Viața a ea un va
gon 7 — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu):

Joc de pisici — 19,30, (sala Gră
dina icoanei) : A 12-a noapte — 
19,30.
• Teatrul Ciulești : Cu oitencele 
nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satirjc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30.
tr Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe acest pămtnt — 
19,30.
• Teatrul „L Vasilescu" : Sicilia
na — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : O poveste cu ctntec — 10, 
Pisica de una singură — 17, (sala 
Academiei) : Răi și nătărăi — 17. 
tr Circul București : Zoo Circus 
Praga — 19.30.

o poză la

insă că la 
asemenea 
schiloade 

din sîrmă

ani. 
Anii 

virsta 
mult

cine, nu ș 
în fermă și 
încă nu se știe

ceasul și inelul. Deși 
au apucat care încotro, 
potirnichile, s-au reintilnit 
același loc — la miliție.

„artistul- 
s-a reco- 

Mihai Cetățeanu din 
rugat pe

FAPTUL
DIVERS

i

La Mereni
— Ce ne facem, fraților, 

pîrîul care a țișnit acum doi ani 
din marginea satului ? — s-au 
întrebat cetățenii din Mereni. 
județul Constanța. La început 
ne-am bucurat, iar acum...

— Dar cu groapa aceea ce ne 
facem ?

Pină la urmă, pîrîul a fost de
viat, groapa umplută cu apa pi- 
riului și astfel s-a ivit un lac 
de toată frumusețea. Si, vorba 
ceea : baltă să fie. că... peste se 
găsește. Apoi, pe luciul apei a 
apărut o barcă. Apoi s-au plan
tat sălcii... Apoi... Apoi, poftiți 
Si priviți si nu se 
vă amintiți zicala : 
țeste locul".

poate să nu 
„Omul sfin-

Coletul de 
la Slimnic

Cu două luni și jumătate 
urmă, mai exact in ziua de 
ianuarie 1976, pe șoseaua Sibiu- 
Copșa Mică. în apropierea co
munei Slimnic, a fost găsit un 
voluminos colet în care se aflau 
role cu fire sintetice de cea mal 
mare finețe. Rolele se află și 
azi în coletul respectiv. în 
schimb, nu s-a aflat nici pină 
azi cine-i păgubașul. Din inves
tigațiile întreprinse de organele 
locale din Slimnic rezultă că 
respectivul colet ar fi căzut 
dintr-un camion. în plus, fur
nizăm și două amănunte absolut 
necesare pentru centrala indus
trială de resort. Primul : numă
rul lotului înscris pe role : 
10510 Y. Doi : în zilele respecti
ve din ianuarie, o asemenea 
marfă a fost ridicată de la Tur- 
nișor (Sibiu) de mai multe ca
mioane, unele dintre ele fiind 
de la (sau pentru) întreprinde
rea de tricotaje Pașcani, 
cumva ?...

Garoafe 
amputate

Superbele flori de Codlea 
la mare cinste și in județul 
Neamț. Nu poți să nu admiri mai 
ales frumoasele garoafe multico
lore. Cu condiția — elementara 
condiție — să fie garoafe ca toate 
garoafele. Adică întregi. In mod 
normal, cele rupte trebuie tre
cute la perisabilitate sau vîndu- 
te la preț redus. Iată 
Piatra Neamț unor 
garoafe fără cozi, 
li s-a pus cite o tijă 
sau din lemn, tije prevăzute cu 
susținătoare din material plas
tic pentru petale, după care au 
fost puse in vînzare. Patru lei 
firul. La un control efectuat în 
magazinul nr. 31 din Piatra 
Neamț au fost găsite in vînzare, 
numai la un singur transport 
care abia sosise de la Codlea, 
nu mai puțin de 1000 de 
menea garoafe amputate.

Ne scrie o 
adolescentă

Părinții Elenei M. s-au despăr
țit cînd ea împlinise doi 
A crescut-o mama ei. 
au trecut și a ajuns la 
adolescentei. „Acum, rnal 
ca oricind — ne scrie Elena M. 
— simt nevoia unui sfat părin
tesc, a unei îndrumări în viată. 
Am încercat de cîteva ori să 
stau de vorbă cu tatăl meu a- 
devărat, să-i cer un ajutor. Nu 
un ajutor in bani, ci o vorbă 
bună. De fiecare dată, 
m-a repezit, ori s-a făcut 
nu mă cunoaște. Lucrează 
Depoul C.F.R. Fetești. Aș vrea 
să știe si pe această cale că nu-i 
cer nimic, dar mă doare că mă 
consideră ca pe-o străină..."

Sesizarea 
de la miezul 
nopții

în noaptea de 23 spre 24 mar
tie, la postur de miliție din Cre- 
vedia, județul Ilfov, s-a primit 
o sesizare într-o formulare 
cam ciudată :

— Nu știm 
cum, a pătruns 
furat ceva, dar 
ce anume...

Sesizarea venea de la între
prinderea de stat pentru creș
terea și îngrășarea porcilor Pe- 
riș. Locul infracțiunii : ferma 
nr. 6.

Imediat, subofițerii postului 
de miliție Crevedia au plecat în 
cercetare. Dar n-au plecat sin
guri. ci însoțiți de un cîine 
„adulmecător". Nu peste mult 
timp, cîinele avea să dea de 
urma lui Vasile Dumitru, anga
jat la I.A.S. Avicola Crevedia. 
Acestuia, sătul de pui. i se fă
cuse poftă de o bucată de șo- 
rici, drept care sustrăsess pe 
furiș un grăsun de la Periș. 

„La minut"
— Bun aparatul ?
— Lux.
— Fă-ne și nouă 

minut.
Zis si făcut. Apoi, 

foto" — cum singur 
mandat --■■ ■ -____
București — i-a rugat pe cei 
trei noi prieteni pe care abia *i 
cunoscuse în Arad, unde poposi
se, să-l ajute să meargă pină la 
Zădăreni. Cei trei — Mircea 
Ciobănaș (fără ocupație), Matei 
Budacek (fără ocupație) și Ste- 
lică. Iovu (angajat la „Vinalcool" 
Arad) — l-au suit pe „artistul- 
foto" intr-o mașină și. la ieși
rea din Arad, au tăbărit asupra 
lui M. C„ luîndu-i toți banii pe 
care-i, avea (citeva_ mii de lei), 

cei trei
ca 
în 

— ...... Unde
li se fac poze „la minut", nu
mai că, la îndemnul „zimbiți, vi 
rog", lasă capetele în jos,

Rubrlcd redactata de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil
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Rezultatele vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Grecia-

HELSINKI

Adunare festivă

comentate in termeni elogioșide presa ateniană
ATENA 30 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Vizita președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu în Grecia, 
rezultatele deosebit de fructuoase, 
concretizate, între altele. în semna
rea acordului pe termen lung de co
laborare economică și cooperare in
dustrială și tehnică, se bucură de un 
amplu ecou în presa greacă, în emi
siunile posturilor de radio și televi
ziune. Sint inserate relatări și am
ple reportaje referitoare la ultimele 
momerite ale vizitei — ceremonia 
semnării documentelor vizitei, confe
rința de presă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu — precum și comentarii 
cu privire la rezultatele vizitei, la 
perspectivele pe care acest eveniment 
le deschide pentru dezvoltarea ra
porturilor dintre Grecia și. România.

„Se lărgesc legăturile dintre cele 
două țări" — își intitulează „KATHI- 
MERINI" principalul articol în care, 
între altele, subliniază : „Comunica
tul comun exprimă elocvent hotărirea 
Greciei și României de a-și lărgi le
găturile". Ziarul apreciază că „impor
tanța acordului de colaborare eco
nomică este subliniată de faptul că 
poartă semnăturile președintelui 
Nicolae Ceaușescu și primului minis
tru Constantin Karamanlis".

într-un alt articol, același ziar a- 
preciază : „Comunicatul comun dat

publicității la încheierea vizitei oficia
le a președintelui Nicolae Ceaușescu 
dovedește hotărirea Greciei și Româ
niei de a. oferi în Balcani, dar și pe 
plan european mai larg, un model de 
colaborare intre țâri cu sisteme so
ciale diferite".

Relevînd că se dublează volumul 
schimburilor dintre Grecia și Româ
nia, ,,TO VIMA" subliniază că „Acor
dul pe termen lung conține prevederi 
care, pe baza interesului reciproc, 
stabilesc sectoarele, condițiile și pre
misele colaborării dintre Grecia ți 
România, fără să influențeze dreptu
rile și obligațiile pe care fiecare țară 
și le-a asumat anterior pe plan in
ternațional".

Sub titlul „Rezultate foarte bune", 
ziarul „AVGHI" scrie că „rezultatele 
in domeniul politic ale vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. constau 
atit in voința celor două părți de a 
aplica in relațiile dintre ele preve
derile Actului final de la Helsinki, 
cit și in colaborarea pentru aplicarea 
acestor prevederi de către toate sta
tele care l-au semnat".

într-un articol intitulat „Balcanii — 
regiune a păcii", publicat pe prima 
pagină, „RIZOSPASTIS" apreciază 
că „acordurile de la Atena constituie 
o nouă etapă in relațiile Grecia- 
Ro mânia".

..De o valoare deosebită pentru pa
cea in Balcani și in Europa, in ge
neral, este identitatea pozițiilor pre-

GENEVA 30. — Corespondentul 
nostru transmite : La Palatul Na
țiunilor s-a deschis, marți, cea de-a 
XXXI-a sesiune a Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E./O.N.U.). La lucrări participă 
delegații ale celor 34 de state 
membre ale comisiei. România este 
reprezentată de o delegație condusă 
de Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

în cuvîntul inaugural, secretarul 
executiv al comisiei, J. Stanovnik, 
a subliniat că sesiunea se întrunește 
Intr-un moment de importanță de
osebită în istoria C.E.E./O.N.U. „E- 
voluția accelerată ca're a avut loc 
In regiunea noastră — a spus el — 
imprimă un nou elan cooperării e- 
conomice. Succesul Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa și adoptarea Actului final au o

semnificație majoră pentru această 
sesiune și pentru activitățile comi
siei

Vorbitorul a 
și obiectivele 
misiei trebuie 
cooperarea în 
între toate statele membre, 
sau mici, realizarea unor programe 
care să corespundă intereselor și 
preocupărilor tuturor țărilor membre.

în mesajul adresat sesiunii, secre
tarul general al O.N.U., Kurt Wald
heim, subliniază că rolul Europei și 
al comisiei va fi de o importanță 
capitală în înfăptuirea imperativului 
statornicirii noii ordini economice 
internaționale.

în continuare, au Început dezba
terile generale. în prima ședință 
din cadrul dezbaterilor generale a 
luat cuvîntul șeful delegației Româ
niei.

subliniat că orientarea 
fundamentale ale co
să rămînă și pe viitor 
condiții de egalitate 

mari

ședintelui Nicolae Ceaușescu și pri
mului ministru Constantin Karaman
lis. potrivit cărora întărirea păcii în 
Europa este legată de acceptarea ma
surilor de dezangajare militară și 
dezarmare" — consideră „AKRO- 
POLIS".

„Satisfacție absolută la Atena pen
tru aplicarea fidelă și eficientă a 
Declarației de la București in relații
le Grecia-România, precum și pentru 
dezvoltarea pe mai departe a rela- 

'țiilor bilaterale, în toate domeniile, 
intre cele două țări" — scrie, la rîn- 
dul său, „APOGHEVMATINI".

Ziarul ..ATHINAIKI" consideră că 
„Acordurile semnate între Grecia și 
România deschid perspective opti
miste pentru o colaborare economică 
și politică mai strinsă intre țările 
balcanice. Vizita la Atena a pre
ședintelui Republicii Socialiste Ro
mânia. Nicolae Ceaușescu, este de 
o importanță istorică, nu numai in 
ce privește colaborarea pe termen 
lung intre cele două țări, dar și in 
ce privește pozițiile politice ale pre
ședintelui român și repercusiunile 
lor — continuă ziarul. Ea arată clar 
necesitatea unei colaborări mai 
strinse și mai sincere intre țările 
din Peninsula Balcanică".

în editorialul său. intitulat 
..Avînt". ziarul ..VRADINI" scrie : 
..Convorbirile președintelui Nicolae 
Ceaușescu la Atena au fost rodnice 
și nu există îndoială că Constantin 
Karamanlis a prezentat foarte bine, 
rezultatele vizitei șefului statului 
român atunci cind a subliniat că 
vizita a dat un nou avînt colaboră
rii dintre cele două țări prietene. 
Acordul . pe termen lung de cola
borare economică și cooperare in
dustrială și tehnică trasează cadrul 
pentru o evoluție dinamică a rela
țiilor în aceste sectoare și, împreună 
cu Declarația comună, semnată anul 
trecut la București, constituie docu
mentele de bază pentru colaborarea 
dintre cele două țări. Perspectiva 
unei colaborări și mai strinse în 
viitor intre Grecia și România, este, 
fără îndoială, un factor ce întărește 
pacea și colaborarea în Balcani".

consacrată aniversării a 
25 de ani de la crearea 
Asociației de prietenie 

Finlanda—Romania
HELSINKI 30 (Agerpres)-. — 

La Helsinki a avut loc o adu
nare festivă cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a 
Asociației de prietenie 
da-România. Au vorbit 
Kivistol, ministrul finlande: 
culturii, și prof, 
rescu, șeful delegației Asociați
ei de prietenie România-Finlan- 
da. prezentă in această țară cu 
prilejul zilelor culturii româ
nești. Vorbitorii au evocat dez
voltarea continuă și pe multiple 
planuri a relațiilor româno-fin- 
landeze. subliniind rolul liotări- 
tor pe care l-au 
sens convorbirile 
sedinții Nicolae 
Urho 
„Hora" 
lat cu < 
și mult 
muzică și dansuri românești.

creării 
Finlan- 
Kalevi 

al 
Cezar Lăză-

avut in acest 
dintre pre- 

Ceaușescu și 
Kekkonen. Ansamblul 
din Suceava a prezen- 
acclași prilej un bogat 

apreciat program de

Dezbaterile din Consiliul 
de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit, marți într-o nouă șe
dință. pentru a continua dezbaterile 
asupra situației create prin agresiu
nea trupelor regimului rasist sud-a- 
frican împotriva Republicii Populare 
Angola. Mai mulți vorbitori au de
nunțat politica guvernului de Ia Pre
toria, care a folosit teritoriul Na
mibiei — ocupat în mod abuziv și 
ilegal — pentru lansarea atacurilor 
sale militare împotriva tinerei repu
blici angoleze. Reprezentanții țărilor 
africane și nealiniate membre ale 
Consiliului au elaborat un proiect de 
rezoluție, neprezentat încă în mod o- 
ficial Consiliului de Securitate, prin 
care este condamnată agresiunea Re
publicii Sud-Africane împotriva An- 
golei, cerindu-se in același timp 
compensații pentru pagubele provo
cate prin această agresiune.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT

OBIECTIVELE POLITICE ALE „COORDONĂRII
DEMOCRATICE" DIN SPANIA

în cadrul celui de-al doi
lea tur de scrutin pentru de_ 
semnarea liderului Partidului labu-' 
rist. care urmează să devină prim- 
ministru al Marii Britanii, nici unul 
din candidați nu a întrunit numărul 
de voturi necesare. Pentru viitorul 
tur de scrutin, pe lista candidaților 
aU rămas doar două nume : ministrul 
de externe. James Callaghan, și 
nistrul muncii, Michael Foot.

mi-

CANBERRA

Sesiunea Comisiei guvernamentale 
de colaborare economică româno-australiană

CANBERRA 30 (Agerpres). — La 
| Canberra au început lucrările primei 
i sesiuni a Comisiei guvernamentale de 
I colaborare economică româno-austra- 
j liană. Comisia examinează căile și 
I mijloacele de creștere și diversificare 

a schimburilor comerciale și a acti
vității de cooperare economică bila
terală și pe terțe piețe.

Delegația română este condusă de 
'Constantin Stanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope

rării economice internaționale, iar 
delegația australiană — de S. Burton, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior.

Cu prilejul sesiunii, șeful delega
ției române a avut întîlniri cu con
ducerile ministerelor federale ale 
resurselor naturale și transporturilor, 
în cadrul cărora au fost discutate 
noi posibilități de colaborare in 
aceste domenii.

Propunerea P. C. din Japonia pentru 
crearea unui front unit

TOKIO 30 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Președintele Pre
zidiului C.C. al Partidului Comunist 
din Japonia. Kenji Miyamoto, a 
chemat. în cursul unei conferințe de 
presă, la realizarea unui front unit 
în vederea unei schimbări istorice 
in viața politică niponă. El s-a pro
nunțat pentru formarea unui guvern 
interimar, însărcinat cu organizarea 
alegerilor generale, și pentru o luptă 
unită în campania electorală.

Referindu-se la situația politică 
actuală din Japonia, Kenji Miyamo
to a subliniat importanța majoră a 
investigării complete a scandalului 
„Lockheed". în legătură cu un even
tual guvern ințerimar. Miyamoto a 
precizat că acesta ar putea fi numit 
ea o formă specifică a frontului unit, 
deși un front unit pe deplin trebuie 
încă să fie format. Miyamoto a sub

liniat că, după părerea sa, nu există 
diferente importante intre poziția 
P.C.J. și propunerea Partidului so
cialist. Participarea la guvernul in
terimar — a menționat el — urmea
ză să fie soluționată în cadrul pro
cesului politic viitor. Un guvern al 
frontului unit — a afirmat președin
tele Prezidiului C.C. — necesită o 
majoritate parlarfientară absolută sau 

, relativă și de aceea va trebui să fie 
format un front unit și să se caute 
o cale realistă pentru realizarea unei 
lupte unite în alegeri.

Răspunzînd la întrebări. Kenji Mi
yamoto a precizat că, după părerea 
sa, a sosit momentul unor convor
biri cu președintele P.S.J.. Tomomi 
Narita, și că P.C.J. deliberează acum 
asupra modalității de a propune 
P.S.J. organizarea lor.

DE PRETUTINDENI
• INTRE „INTERESELE 

DE AFACERI" Șl SĂNĂ
TATEA PUBLICĂ. Medicul 
anestezist Erhard Busch a fost 
condamnat de un complet de 
judecată din Weilheim (R.F.G.) 
la 14 zile închisoare. Motivul : 
în semn de protest împotriva 
faptului că in Republica Fede
rală se desfășoară o largă cam
panie care face reclamă în fa
voarea țigărilor, el a smuls de 
pe un panou un asemenea afiș, 
înlocuindu-1 cu un altul car 
sugera ce daune poate aduce fu 
matul organismului omenesc 
Este pentru a doua oară cind 
medicul este condamnat pentru 
o asemenea acțiune. Tn februarie, 
el a mai ispășit o pedeapsă de 
12 zile închisoare, pentru că a 
înscris pe afișe care făceau re
clamă pentru țigări îndemnuri 
de a abandona fumatul.'De fie
care dată a fost dat în judecată 
de ..părțile vătămate" — firmele 
producătoare de țigări. Pe bună 
dreptate, publicațiile vest-ger- 
mane de orientare democratică 
se întreabă cum este posibil ca. 
în numele apărării „intereselor 
de afaceri-', să fie condamnat ci
neva animat de dorința protejă
rii sănătății semenilor săi 1

PARIS 30 — Corespondentul nos
tru transmite : Ziarele „L’Humanite" 
și „Le Monde" publică comunicatul 
comun adoptat la Madrid de repre
zentanții Juntei Democratice din 
Spania și ai Platformei de Corn er- 
gență Democratică, grupări din care 
fac parte majoritatea formațiunilor 
politice aflate în opoziție. în do
cument se arată că cele două gru
pări au hotărît dizolvarea lor și con
stituirea, simultan, a unui singur or
ganism al opoziției, denumit Coordo
narea Democratică, drept „modalitate 
indispensabilă pentru a oferi socie
tății spaniole o reală alternativă a 
puterii, capabilă să transforme, pe 
eale pașnică, statul actual într-un 
stat democratic".

Coordonarea Democratică, se arată 
fii comunicat, își propune ca obiec
tive importante : eliberarea imediată 
a deținuților politici și sindicali, fără 
nici o excepție ; reîntoarcerea per
soanelor exilate și acordarea unei 
amnistii care să asigure drepturile 
tuturor ; recunoașterea imediată și 
deplină a libertății sindicale ; depli
na, imediata și efectiva exercitare a 
drepturilor și libertăților politice ale 
diferitelor naționalități și regiuni ale 
statului spaniol : realizarea unei pu
teri judiciare unice și independente, 
potrivit necesităților unei societăți 
democratice. Totodată. Coordonarea 
Democratică, arată documentul, își 
propune să realizeze o „ruptură de
mocratică" în Spania, prin care —■ 
într-o perioadă de tranziție și prin- 
tr-o consultare populară bazată pe

vot universal — să se hotărască for
ma viitoare a statului și a guvernu
lui. în această perioadă trebuie să 
se asigure apărarea drepturilor și li
bertăților politice.

Coordonarea Democratică, se spune 
în continuare în document, invită ele
mentele opoziției din cadrul naționa
lităților și regiunilor să se alăture 
acestui organism pentru realizarea 
unei alternative democratice la nive
lul statului spaniol, precum și tutu
ror partidelor politice și organizațiilor 
sindicale, care nu fac parte din Plat
formă sau Junta, să adere la Coordo
narea Democratică.

Coordonarea Democratică, relevă 
comunicatul, apreciază că îndeplini
rea obiectivelor sale politice necesită 
menținerea sa pînă în momentul în 
care vor fi convocate alegerile gene
rale, fără îngrădirea libertății vreunui 
partid. După realizarea „rupturii de
mocratice", ea va lua din nou în con
siderație oportunitatea menținerii 
sale în calitate de organism unitar.

Documentul a fost semnat de Par
tidul Socialist Muncitoresc Spaniol, 
Partidul Comunist din Spania, Parti
dul Social-Democrat, Partidul Socia
list Popular. Partidul Muncii din Spa
nia, Grupul Independent, Mișcarea 
Comunistă, Partidul Carlist. Comisiile 
Muncitorești, Uniunea Generală a 
Muncitorilor, Uniunea Social Demo
crată din Spania. De asemenea, a fost 
semnat, urmind să fie ratificat, de 
Partidul Democrat Popular și de 
Stînga Democratică:*

a-La Buenos Aires a 
vut loc ceremonia oficială a 
punerii jurămîntului de către noul 
șef al statului, generalul locotenent 
Jorge Rafael Videla. membru al jun 
tei și comandant al trupelor de uscat 
ale Argentinei. Actul oficial a fost 
contrasemnat de ceilalți membri ai 
juntei militare — amiralul Emilio 
Masșera. comandantul marinei mi
litare argentinene. și generalul de 
brigadă Orlando Agosti. comandantul 
forțelor aeriene ale Argentinei. Ulte
rior au depus jurămmt.ul in fața pre
ședintelui țării membrii cabinetului 
argentinean.

de-

Intr-o conferință de presă, 
după revenirea sa de la Washington, 
ministrul de externe turc a precizat 
că pe Viitor instalațiile militare ameri
cane vor fi considerate ca aparținind 
Turciei, militarii americani cară ope
rează în cadrul lor fiind subordonați 
comandanților turci. De asemenea, 
jumătate din personalul acestora va 
fi de origine turcă. El a anunțat 
că, in baza acordului menționat, Tur
cia va beneficia în următorii patru 
ani de împrumuturi și ajutor militar 
totalizind 1.3 miliarde dolari.

DomisiO Robert Ingersoll, s«- 
cretarul- de stat 
și-a prezentat 
acceptată de 
Ford — s-a

adjunct al S.U.A., 
demisia, care a fost 
președintele Gerald 

anunțat la Casa Albă.

Conferința comitetelor 
districtuale din Nicosia și 
Kirenia ale 
al Oamenilor ______ __ _...
(AKEL) s-a încheiat. în rezoluția 
adoptată de conferință se exprimă 
întregul sprijin față de acțiunile gu
vernului președintelui Makarios pri
vind reglementarea problemei ci
priote. Rezoluția precizează că ches
tiunea cipriotă trebuie să-și găsească 
rezolvarea pe calea tratativelor, prin 
respectarea principiilor O.N.U.

Partidului Progresist
Muncii din Cipru

Congres. La Garacas s-au în_ 
cheiat lucrările celui de-al Vll-lea 
Congres al Centralei Unitare-a Mun
citorilor din Venezuela. Părticipanții 
la congres au adoptat, programul de 
acțiune al celor ce muncesc împotri
va creșterii costului vieții, a șoma
jului, pentru îmbunătățirea 
țiilor de muncă și viață.

condi -

ACOrd La 30 martie- la 
fost semnat acordul bilateral 
glementare a -problemelor legate 
comunicațiile poștale și 
între R.D. Germană și R.F. 
mania.

Bonn a
de re

de 
telegrafice . 

" _ Ger-

Primul ministru al Bel
giei, Leo Tindemans, și-a exprimat 
convingerea că dificultățile monetare 
constituie un pericol permanent pen
tru fragila construcție pe care o re
prezintă Piața comună. Vorbind , luni 
în fața membrilor Comitetului eco
nomic și social al C.E.E., Tindemans 
a apreciat câ aceste dificultăți ..de
termină din ce in ce mai mult ță
rile membre ale Pieței comune sâ 
adopte măsuri naționale, astfel incit 
țhiar uniunea vamală nu mai poate 
fi considerată la ora actuală drept o 
instituție comună intangibilă-'.

(Urmare din pag. I)
rația solemnă comună, semnată cu un 
an în urmă, document de semnifica
ție istorică prin principiile noi de re
lații interstatale pe care le proclamă, 
atit in sfera raporturilor bilaterale, 
cit și pe plan interbalcanic și în ge
neral pe plan internațional — prin
cipii reafirmate cu tărie și cu prilejul 
actualei vizite.

Prilejuind asemenea constatări îm
bucurătoare, vizita președintelui 
României, prima a unui șef de stat 
român în Grecia, a evidențiat, tot
odată, în mod clar, faptul că există 
încă mari rezerve ce își așteaptă 
fructificarea în vederea extinderii în 
continuare a colaborării între cele 
două țări, în diferite domenii. Dind 
expresie unei păreri reciproc împăr
tășite, președintele Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Consider că avem toate 
condițiile pentru a realiza in viitor 
un progres tot mai puternic in toate 
domeniile — economic, tehnico-știin- 
țific și cultural... Iată de ce, ca și 
dumneavoastră, apreciem că vizita, 
convorbirile pe care le-am avut vor 
reprezenta un nou moment important 
în dezvoltarea conlucrării dintre ță
rile noastre, in întărirea colaborării 
în Balcani și, in general, in co
laborarea noastră pentru securitate in 
Europa și în lume".

într-un sens similar, președintele 
Constantin Tsatsos. stăruind asupra 
faracterulul dinamic al legăturilor 
româno-elene, evidenția că ele con
stituie „un exemplu practic de ceea 
ce pot să realizeze două națiuni ani
mate de idealurile coexistenței paș
nice și colaborării atit prin acorduri 
bilaterale, cit și in cadrul colaborării 
multilaterale".

Aceste declarații de principiu și-au 
găsit nemijlocit concretizarea într-un 
șir de documente cu caracter eco
nomic, care statornicesc un cadru 
stabil și de durată relațiilor pe acest 
tărîm. Este, desigur, un motiv de sa
tisfacție că volumul schimburilor eco
nomice dintre cele două țări a crescut 
în ultimii cinci ani de 2.6 ori ; pentru 
următorii cinci ani se prevede, după 
lum se știe, o nouă dublare, urmind

totodată să se acorde atenție forme
lor moderne, avansate de colaborare, 
inclusiv crearea de societăți mixte, 
acțiuni de cooperare pe terțe piețe 
etc. Acordurile încheiate cu prilejul 
vizitei dau tocmai expresie voinței și 
angajamentului celor două țări de 
traducere in viață a acestor proiecte, 
în interesul deopotrivă al prosperi
tății României și Greciei, fructifi- 
cind la un nivel superior avantajele 
apropierii geografice, ca și caracte
rul complementar al economiilor ce
lor două țări.

Popoare cu vocație pașnică, dor-

securității și a cooperării, la scara 
întregului continent. Se cuvine sub
liniată. în mod deosebit, aprecierea 
comună a celor două țări asupra 
însemnătății pe care o prezintă re
uniunea de la Belgrad din 1977, in 
vederea continuării procesului mul
tilateral inițiat la conferință, evi
dențierea necesității de a sg asigura 
o pregătire temeinică acestei reuni
uni. astfel ca ea să răspundă obiec
tivelor stabilite.

în mod firesc, in cadrul schimbu
rilor de vederi de la Atena o aten
ție deosebită â fost acordată proble-

în viitor, colaborarea balcanică va 
marca un progres rapid și real și va 
dovedi că guvernele balcanice sint 
capabile să transpună in fapt dorința 
comună a popoarelor lor de pace și 
colaborare...". Nu încape îndoială că 
dezvoltarea colaborării multilaterale 
în Balcani este strîns legată de ex
tinderea colaborării pe plan bilateral 
ir.tre statele ce trăiesc în această re
giune și, din acest punct de vedere, 
se poate aprecia cu deplin temei că 
progresul conlucrării româno-elene 
în sfera economică, tehnico-științifică. 
culturală prezintă — paralel cu dez-

Impuls viguros colaborării româno-elene
nice de muncă constructivă. în ve
derea propășirii lor materiale și spi
rituale, popoarele român și grec sint 
vital interesate in statornicirea pe 
continentul european, ca și in zona 
in care trăiesc, a unor condiții trai
nice de pace și securitate. Tocmai 
de aceea, in amplul lor tur de ori
zont asupra problematicii internațio
nale, înalții reprezentanți ai Româ
niei și Greciei au salutat încheierea 
cu succes a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa — re
zultat la obținerea căruia .ambele 
țări și-au adus contribuția. Și este, 
desigur, un motiv de satisfacție de 
a sublinia elogiul pe care premie
rul Karamanlis a ținut să-l aducă 
aportului personal al președintelui 
republicii noastre la reușita acestei 
conferințe. în acest context, dialogul 
lâ nivel' înalt româno-elen a relie
fat voința de a pune integral în a- 
plicare in relațiile reciproce dintre 
cele două țări dispozițiile Âctului fi
nal adoptat la Helsinki, de a între
prinde toate eforturile pentru reali
zarea între toate statele semnatare 
a prevederilor sale privind întărirea

mei relațiilor ințerbalcanice. Trans
formarea Balcanilor, regiune atit de 
greu încercată in trecut, datorită 
politicii nefaste de învrăjbire pro
movate de marile puteri, intr-o 
zonă a păcii și bunei vecinătăți, țel 
spre a cărui înfăptuire România și-a 
îndrepiat cu .neabătută consecvență 
eforturile, reprezintă o cauza vitală 
comună a tuturor popoarelor ce tră
iesc aci. înscriindu-se ca o compo
nentă esențială a securității pe 
continentul european. în această 
ordine de idei, dialogul la nivel 
înalt româno-elen a subliniat în
semnătatea recentei reuniuni inter- 
balcanice de la Atena. reuniune 
care a marcat un pas înainte in di
recția cooperării economice și tehnice 
multilaterale, făcind să se deschidă 
posibilități noi de progres tuturor ța
rilor din Balcani. „Popoarele regiunii 
balcanice au avut curajul să încerce 
primele punerea in aplicare a spiri
tului de la Helsinki pe plan regional, 
menționa. în acest sens, premierul 
Karamanlis. Sint sigur și sper că îm
părtășiți această certitudine a mea câ,

voltarea relațiilor dintre alte state din 
zonă — o certă importanță pentru 
dezvoltarea unui climat trainic de 
prietenie, colaborare și încredere 
intre toate statele Peninsulei Balca
nice, fără deosebire de orînduire 
socială.

în cursul vizitei a fost abordată 
și Situația din Cipru, care — in lu
mina interdependențelor strinse ale 
lumii in care trăim — reprezintă o 
sursă de primejdii pentru Balcani, 
ca și pentru Europa in general. Dia
logul româno-elen a consemnat, in 
acest sens, necesitatea continuării 
negocierilor intercomunitare, menite 
să asigure, pe baza rezoluțiilor Na
țiunilor Unite, existența unui Ci
pru independent și suveran, in care 
cele două comunități să conlucreze 
in mod pașnic. România ar saluta, 
firește, cu bucurie, o asemenea so
luție. pentru care s-â pronunțat in 
mod statornic din primul moment.

Și in privința altor aspecte ale 
actualității internaționale s-a ma
nifestat o convergență a punctelor 
de vedere, demnă de menționat fi-

Plenara C.C. al P.C. 
din Danemarca

COPENHAGA 30 (Agerpres). — La 
Copenhaga a avut loc plenara C.C. 
al Partidului Comunist din Dane
marca, care a dezbătut situația eco
nomică și politică a țării, programul 
de acțiune împotriva șomajului și 
inflației.

în cadrul plenarei, Knud Jesper- 
sen, președintele P.C. din Danemar
ca. a subliniat necesitatea intensifi
cării luptei clasei muncitoare pentru 
îmbunătățirea situației economice și 
sociale a celor ce muncesc. într-o 
rezoluție adoptată de plenară se evi
dențiază că P.C.D. se pronunță pen
tru promovarea unei noi politici eco
nomice, care să prevadă lichidarea 
șomajului, reducerea cheltuielilor mi
litare. introducerea unui control asu
pra activității firmelor și compa
niilor străine și asupra comerțului 
exterior.

Ședința Comisiei 
permanente a C.A.E.R. 
pentru comerțul exterior
MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc ședința a 46-a a 
Comisiei permanente a C.A.E.R. pen
tru comerțul exterior.

Delegația română la această ■ șe
dință a fost condusă de Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

Comisia a examinat și aprobat ra
portul privind activitatea desfășurată 
în anul 1975 și direcțiile activității 
sale viitoare. La ședință s-a remar
cat că, în ânul care a trecut, vo
lumul comerțului exterior al țărilor 
membre ale C.A.E.R. a sporit cu 22 
la sută față de anul 1974.

• ATENȚIE, PIETONI I 
în cadrul ..Salonului antiauto- 
mobilistic". despre care s-a mai 
vorbit, originală manifestare or
ganizată anul acesta pentru pri
ma oară in Franța, vizitatorii 
au prilejul sâ afle că in patria 
lor accidentele de automobil 
provoacă anual tpoartea a 16 000 
de persoane și rănirea altor 
350 000. Unul din exponate a- 
rată că, în ultimii 20 de ani, niy,- * 
mărul celor accidentați mortal 
pe drumurile publice ale acestei 
țări depășește pe cel al solda- 
ților francezi care și-au pierdut 
viața în cel de-al doilea război 
mondial, iar numărul celor ră
niți îl întrece , pe cel al răniților 
din primul război mondial.

ORIENTUL APROPIAT
• Grevă generală a populației arabe din teritoriile ocupate 
de Israel • Situația din Liban • Convorbiri egipteana—vest- 

germane
TRL AVIV 30 (Agerpres). — în 

Cisiordania. Gaza și Ierusalim a în
ceput, marți dimineața, greva gene
rală a populației arabe proclamată de 
Comitetul pentru protejarea pămin- 
turilor, arabe,. Școlile au rămas închi
se, ca și magazinele, cu excepția 
orașelor Rammallah și Napluz, unde 
poliția a obligat pe comercianți să 
deschidă magazinele.

Pe de altă parte, se anunță că, în 
noaptea anterioară, in Galileea. au 
avut loc. între populația arabă și po
liția israeliană, ciocniri, care s-au 
soldat cu moartea unui tînăr arab, 
rănirea altor șase și un număr ne
precizat de arestări.

Acest nou episod al luptei popu
lației arabe împotriva ocupării de 
către Israel a unor teritorii arabe a 
fost declanșat de' recenta hotărîre a 
guvernului israelian de a expropria 
peste 600 de hectare de teren, pro
prietatea unor cetățeni arabi.

CAIRO 30 (Agerpres). — Secreta
rul general al Ligii Arabe. Mahmud 
Riad, a adresat marți o telegramă 
secretarului general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, cerînd o intervenție ime
diată a O.N.U. pentru a pune capăt 
măsurilor luate de autoritățile israe- 
liene în teritoriile ocupate față de 
poporul palestinean și bunurile sale, 
informează agenția France Presse. 
citind surse de la sediul din Cairo al 
organizației.

BEIRUT 30 (Agerpres). — Schim
burile de Ioturi au răsunat aproape

ind consemnarea, ca una din pro
blemele fundamentale ale epocii 
contemporane, a necesității tot mai 
acut resimțite. de a se lichida sub
dezvoltarea și a se instaura o nouă 
ordine economică internațională, ba
zată pe egalitatea în drepturi a na
țiunilor. pe respectarea dreptului 
fiecărei țări de a fi pe depljn stă- 
pină pe bogățiile sale naționale și 
a-și alege liberă calea dezvoltării 
economice.

Opiniile comune asupra caracteru
lui urgent al unei reglementări de 
pace, juste și durabile, in Orientul 
Mijlociu, in conformitate cu rezolu
țiile O.N.U. ; asupra imperativului 
dezarmării. în primul rind nucle
are ; asupra necesității sporirii ro
lului O.N.U. în menținerea păcii și 
intărirea securității internaționale — 
iată tbt ătitea alte motive care în
dreptățesc concluzia că și in dome
niul problematicii internaționale, ea 
și pe planul raporturilor bilaterale, 
există premisele unei și mai strinse 
conlucrări, deosebit de importantă în 
acest .se‘ns fiind hotărirea de a con
tinua și extinde contactele la nivel 
înalt și la alte niveluri.

. Prin rezultatele sale atit de sub
stanțiale pe cele mai diferite tă- 
rimuri. vizita in Grecia a preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu înscrie, 
fără îndoială, o filă nouă, de cea 
mâi mare însemnătate. în ana
lele relațiilor prietenești româno- 
elene, cărora le deschide perspec
tive din cele mai îmbucurătoare, 
mareînd, în același timp, o ‘con
tribuție de preț la statornicirea in 
Balcani, pe continentul nostru și in j 
întreaga lume a acelui climat de 
înțelegere și conlucrare activă spre 
^care năzuiesc popoarele român și 
grec, celelalte popoare din zonă, ca 
și de pe restul globului. Satisfacția 
cu care opinia noastră publică sa
lută aceste rezultate decurge din 
convingerea că ele definesc un act 
politic de anvergură, corespunzător 
ihtereselor generale ale păcii, cola
borării și echității, ale întăririi 
cursului nou pe arena internațională.

Romulus CAPLESCU

permanent, in cursul zilei de marți, 
în majoritatea cartierelor capitalei 
libaneze. Agenția MEN precizează 
că luptele au sporit in intensitate atit 
în zona marilor hoteluri, cît și în lo» 
calitățile din vecinătatea sudică a 
Beirutului. Imaginea capitalei libane
ze, notează agențiile de presă, este 
aceea a unui oraș cuprins de flăcări. 
Populația orașului este practic izola
tă in locurile în care s-a aflat în mo
mentul reînceperii incidentelor. Vio
lente ciocniri au avut loc. de aseme
nea. în regiunea Mount Liban și în 
localitățile Tripoli și Zghorta din 
nordul țării. O rafinărie de petrol din 
Tripoli, care a fost incendiată acum 
două zile, continuă să ardă.

★
Acționînd în baza articolului 99 al 

Cartei Națiunilor Unite, secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a adresat, marți, o scrisoare pre
ședintelui ^Consiliului de Securitate, 
prin care atrage oficial atenția a- 
cestui organism al O.N.U. asupra 
gravei situații din Liban.

BONN 30 (Agerpres). — La Bonn 
au continuat marți, paralel, cdhvor- 
birile dintre președintele egiptean 
Anwar Sadat și cancelarul vest-ger- 
man,'Helmut Schmidt, și intre mi
niștrii de externe ai celor două țări, 
Ismail Fahmi și, respectiv, Hans- 
Dietrich Genscher.

Tn timpul unei conferințe de presă 
organizate la sfirșitul convorbirilor 
de la Palatul Schaumburg, președin
tele Anwar Sadat a exprimat satis
facția sa, in legătură cu înțelegerea 
completă asupra unor obiective- re
ciproce, degajată in timpul întreve
derilor de la Bonn.

Miniștrii de externe ai Egiptului și 
R. F. Germania au semnat marți 
acorduri prin care Egiptul va bene
ficia de credite și asistență financiară 
totalizînd 230 milioane mărci.

Informația 
în slujba dezvoltării

TUNIS 30 — Corespondentul .Ager
pres transmite : Marți au luat sftr- 
șit lucrările Simpozionului țărilor 
nealiniate privind ’mijloacele de in
formare in masă. Au participat de
legați din 38 de țări nealiniate, pre
cum și reprezentanții a 12 țări in 
curs de dezvoltare, participante în 
calitate de observatori, printre care 
și România.

Reprezentantul român Nicolae 
Puicea a relevat că in mijloacele de 
informare in masă românești își gă
sește o largă reflectare, prin știri 
autentice, din surse naționale autori
zate. actualitatea politică, economică 
și socială din țările nealiniate, acti
vitatea lor pe plan internațional 
pusă in slujba cooperării și păcii. In 
context. s-a relevat -că este 
necesar ca și informațiile des
pre politica internă și externă a 
României socialiste să fie reflectate 
tot din surse autentice, pe baza con
lucrării și mai largi între mijloacele 
de informare in masă din România 
și cele din țările nealiniate, din ță
rile in curs de dezvoltare.

La ședința de Închidere a simpo
zionului. președintele Republicii Tu
nisia. Habib Bourguiba. a rostit o 
cuvintare in care a relevat influența 
pe care o au mijloacele de informare 
m masă, informația autentică. în 
dezvoltarea raporturilor de colabo
rare și înțelegere intre popoarele țâ
rilor nealiniate.

Concluziile simpozionului țărilor 
nealiniate in domeniul mijloacelor de 
informare în masă au fost incluse, 
sub formă de recomandări, într-un 
„Document final", care va fi prezen
tat conferinței la nivel înalt a țărilor 
nealiniate ce urmează să aibă loc 
în august in Sri Lanka.

• TEATRU IN ESPE
RANTO. In Bulgaria există 
un teatru în care replicile sint 
rostite în esperanto și al cărui 
colectiv include reputați maeștri 
ai artei scenice. Recent, teatrul 
a făcut un turneu in Danemarca, 
unde a prezentat comedia „Slu
gă la doi stăpîni", de Goldoni, 
în fața unui public internațio
nal, format din membrii delega
țiilor din 45 de țări participante 
ia cel de-al XVI-lea Congres 
mondial al esperantiștilor.

• NAVE... ȘOMERE.
Tn apele liniștite ale golfului 
Utsunomi. din prefectura Ka- 
gawa (Japonia), atrag atenția, 
de la o vreme, siluetele moder
ne ale . mai multor nave de pa
sageri. Numai că. îngrămădite 
ună lingă alta, ele nu se află 
acolo in așteptarea călătorilor. 
Cele șapte vase imobilizate sint 
—«cum scriei.Japanj Times" — 
victime ale violentei recesiuni 
manifestate in Japonia. Defici
tul crescînd înregistrat in trans
porturile efectuate cu vasele 
respective pe rutele interioare 
din arhipelagul japonez a deter
minat societatea proprietară să 
le expună in golf, m speranța 
ivirii cuiva dispus sa le achi
ziționeze...

• ÎMPĂRĂȚIA URSU
LEȚULUI PANDA. In RP- 
Chineză s-au luat, de-a lungul 
anilor, măsuri speciale de pro
tejare a unor specii de animale 
pe cale de dispariție în alte 
zone ale lumii — relatează a- 
genția „China Nouă". Din cele 
peste 1 100 specii de păsări și 
400 specii de animale înregis
trate în China, multe nu mai 
pot fi întilnite nicăieri pe glob. 
Tn mai toate provinciile chineze 
au fost create rezervații, inter- 
zicindu-se. totodată, cu desăvir- 
șire vînătoarea speciilor rare. 
Rezervația Vanglang (provincia 
Seciuan), de pildă, s-a transfor
mat într-un veritabil „domeniu" 
al ursulețului panda, animal 
străvechi, care s-a menținut aici 
numai printr-o adevărată mi
nune.

• PENTRU CĂ A PO
LUAT TAMISA. Autoritățile 
portuare din Londra au înaintat 
o plîngere împotriva companiei 
petroliere „Shell", acuzînd-o că 
a infestat apele Tamisei cu o 
cantitate de circă 10 tone de pe
trol. Tn fața tribunalului, repre
zentanții companiei au afirmat 
că este vorba de un accident și 
nu.de un act săvîrșit cu bună 
intenție. Completul de judecată 
ntr a reținut această justificare 
și a decis ea firma să plătească 
o. amendă de 5 000 lire sterline.

• SCHI CU MOTOR. 
Trei sportivi alunecă pe gheață 
și zăpadă cu viteza unei moto
rete : circa 50 km pe oră. Sint 
studenți ai Institutului politeh
nic din Muriinsk (nu departe de 
Tomsk, U.R.S.S.). Explicația : 
un motor, purtat în. spate cu a- 
jutorul unui harnașament. ac
ționează o elice care, la rîndul 
ei, face ca sportivii să se de
plaseze cu o viteză considera
bilă pe întinderile înzăpezite. O 
nouă disciplină sportivă care — 
apreciază presa ^ie specialitate 
sovietică — ar putea ciștiga 
adepți.

• RAVAGIILE DRO
GURILOR. La fiecare două 
zile,. în Italia se înregistrează 
un deces cauzat de utilizarea 
narcoticelor. Statistici oficiale 
relevă că majoritatea victimelor 
sint tineri sub 20 de ani, care-și 
procură stupefiantele în școli și 
cluburi, unde se practică un tra
fic intens. Săptăminalul „Tem
po" arată că numărul tinerilor 
arestați în ultimii ani sub învi
nuirea de a fi folosit narcotics 
depășește 20 000 !
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