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PLECAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
in R. P. Polonă, la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ 

al statelor participante la Tratatul de la Varșovia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a plecat, 
marți după-amiază, în R.P. Po
lonă, pentru a lua parte la Con
sfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul- de la Varșovia,

Tovarășul Nicolae"' Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii llie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic E-

Sosirea 
la 

Varșovia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu- 
hlteii Socialiste România, a sosit, 
\ ' după-amiază, la Varșovia.
I -aeroportul Okencie, tovarășul 

Nic .ae Ceaușescu și persoanele o- 
ficia 6 care îl însoțesc au fost salu
tați le tovarășii Edward Gierek, 
-?.fim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Henryk Jablonski, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Polone, 
Edward Babiuch. președintele Con
siliului de Miniștri, de alți condu
cători de partid și de stat polonezi.

Au fost prezenți Ion Cosma, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Varșovia, membri ai 
ambasadei.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-au fost oferite buchete de flori.

După intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Polone, to
varășul Nicolae Ceaușescu a trecut 
în revistă garda militară aliniată 
în onoarea sosirii sale.

Locul generației tinere - în linia mtu a muncii
Forumul tinerei generații si-a în

cheiat recent lucrările. Participan- 
ții la această amplă dezbatere 
despre tineri și despre tinerețe, des
pre rosturile Si răspunderile genera
ției viitorului în procesul edificării 
prezentului socialist al patriei s-au 
reîntors la locurile lor de muncă sau 
de învățătură. Pentru ei. pentru toți 
tinerii patriei. pentru organizațiile 
lor revoluționare, magistrala cuvîn- 
tare rostită de secretarul general al 
partidului se constituie într-un cu
prinzător program de muncă, de 
gindire și acțiune revoluționară. 
Cele trei zile de dezbateri la care au 
participat, hotăririle adoptate în 
cadrul Congresului al Xl-iea al 
Uniunii Tineretului Comunist, al 
Conferinței a XII-a a U.A.S.C.R. 
și al celei de-a IV-a Conferin
țe Naționale a Organizației Pionie
rilor au trasat principalele coordo
nate ale acțiunii concrete în vede
rea înfăptuirii exemplare a aces
tui însufletitor program. Detaliile, 
activitățile concrete vor fi însă defi
nite in colectivele copiilor și tinerilor, 
în organizațiile U.T.C. si de pionieri, 
în asociațiile studenților comuniști, 
acolo unde, în fapt, tot ce a reco
mandat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tot ce a hotărît Forumul tineretului 

xecutiv al C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului, Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, și general-maior Constan
tin Olteanu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării națio
nale.

La plecare, pe aeroportul Oto

va fi transpus efectiv în viată. Cum 
se va acționa ? Ce ginduri. ce op
țiuni, ce proiecte se conturează pen
tru noua etapă de activitate 7 Iată 
terna anchetei în cadrul căreia au 
fost invitați să-și spună cuvîntul 
participant! la Forumul tinerei gene
rații.

Participant la Forumul tineretului despre răs
punderi, opțiuni, inițiative, acțiuni definitorii 

pentru organizațiile lor revoluționare

TINEREȚEA CUTEZĂTOARELOR 
IDEALURI ȘI A MARILOR ÎNFĂP
TUIRI. Nu există un criteriu mai 
semnificativ, mai concret și mai edi
ficator de raportare a tineretului la 
societate decît munca.

— Această realitate stă la baza în
tregii noastre munci politico-educa
tive, afirmă Vasile Archip, secreta
rul comitetului U.T.C. de la Combi
natul de fibre artificiale din Brăila. 
De, la „Vitrina calității" la inițiativa 
„Eu produc, eu controlez, eu răs
pund". o gamă întreagă de activități 
reprezintă contribuții directe la îm- 

peni, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Iosif Banc, 
Emil Bobu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Constantin Dăscălescu, 
Janos Fazekas, Ludovic Fazekas, 
Cornelia Filipaș, Petre Lupu, Paul 
Niculescu. Gheorghe Oprea. Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Aneta 
Spornic, Virgil Trofin, Ștefan 
Voitec, Mihai Gere, Suzana Gâdea, 

bunătătirea calității muncii. Dar să 
privim lucrurile așa cum este fi
resc, așa cum ne-a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adică în spirit
critic și autocritic. De cîte ori nu 
sintem tentați să căutăm cauzele
unor nerealizări în condiții obiective 
în loc să acționăm pentru ca tinerii 

să lucreze mai bine 7 De cîte ori nu 
constatăm că inițiativele și angaja
mentele utedste nu reușesc să ofere 
un răspuns concret, imediat proble
melor majore ale producției, proble
melor existente în fiecare colectiv de 
tineri 7 Ne propunem să înfăptuim o 
schimbare radicală a stilului nostru 
de muncă. Accentul urmează să cadă 
acum pe randament. Problema nu 
este cit de frumos să sune titlul unei 
inițiative, ci cit de eficientă să se 
dovedească ea în practică. De aici 
hotărîrea noastră de a iniția acțiuni 
care să asigure un raport direct în

Ion Ioniță, Ana Mureșan, Elena 
Nae, Ion Ursu, Richard Winter, 
llie Rădulescu, precum și de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale, 
organizații de masă, și obștești, ge
nerali.

Au fost prezenți Jerzy Kusiak, 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu- 

‘ rești.’și membri ai ambasadei.

tre introducerea de mașini, de tehno
logii moderne și ridicarea calificării 
tinerilor ; care să contribuie la per
fecționarea concepției tinerilor des
pre munca în industria modernă in 
condițiile trecerii la o nouă calitate.

Hotărîrile Forumului tinerei gene
rații direcționează activitatea viitoa
re către acțiuni cu un înalt grad de 
specificitate, acțiuni care să cores
pundă cerințelor, preocupărilor, as
pirațiilor tinerilor, problemelor con
crete de muncă, de educație.

— La noi. în comuna Corbu din 
județul Harghita — arată Ecaterina 
Cojocaru, membră a comitetului co
munal U.T.C. — avem în vedere fap
tul că o cerință de mare însemnătate 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
agriculturii, pentru viitorul comunei 
noastre o constituie perfectionarea 
pregătirii profesionale si îmbunătă
țirea structurii forței de muncă, a- 
sigurarea echilibrului de vîrste al 
populației, stabilirea în proporții ne
cesare a tineretului în sat. Ne pro
punem să realizăm un sistem orga
nizat și permanent de orientare a ti
nerilor spre profesiile cerute de mo
dernizarea agriculturii, precum și
(Continuare în pag. a Il-a)

După vizita pe care a efectuat-o 
in țara noastră, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea.- președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, a părăsit 
Capitala.

Tovarășul Kim Ir Sen a fost înso
țit in această vizită de tovarășii 
O Gin U, membru al Comitetului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, ministrul forțelor armate 
populare. Kim long Nam. membru al 
Comitetului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din- Coreea, Ilă 
Dam. membru supleant al Comite
tului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepremier al 
Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, ministrul afacerilor ex
terne.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Olopeni. Pe frontispiciul

COMUNICAT
privind vizita în Republica Socialistă România a tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

președintele Republicii Populare Democrate Coreene
La Invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Coree
ne, a efectuat, în perioada 9—12 mai 
1980, o vizită în Republica Socia
listă România.

în cursul vizitei, tovarășul Kim Ir 
Sen. secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, s-a bucurat 
pretutindeni de o primire și ospita
litate călduroase, expresie elocventă 
a stimei și respectului din partea 
poporului român.

Intre secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și secreta
rul general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, tovarășul Kim Ir‘ 
Sen. au avut loc convorbiri. în ca
drul cărora s-au informat asupra 
succeselor și experienței în edifica
rea socialismului în țările lor. asu
pra activității Partidului Comunist

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe tovarășul Mohammad Saleh Mutie,

membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului Socialist Yemenit 
din R. 0. P. a Yemenului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
dimineața, pe Mohammad Saleh 
Mutie, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului Socia
list Yemenit din R.D.P. a Yemenu
lui, care face o vizită în țara noas
tră. la invitația C.C. al P.C.R.

Oaspetele a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie din partea secretarului general 
al C.C. al Partidului Socialist Yeme
nit, președintele Prezidiului Consi
liului Suprem al Poporului al R.D.P. 
a Yemenului. Mohammed Nasser 
Aii. Mesajul exprimă dorința de a se 
acționa pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare șl prietenie dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului Mohammed Nasser Aii, 
Biroului Politic al C.C. al P.S.Y. un 
cald salut și cele mai bune urări, 
succese tot mai mari poporului ye
menit pe calea dezvoltării economi- 
co-sociale independente, precum și 
pe calea reunificării patriei. 

aerogării se aflau portretele to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen, încadrate de drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Democrate Co
reene.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen au sosit împreună la aeroport.

Numeroșii bucureșteni prezenți aici 
au ovaționat îndelung pe cei doi con
ducători de partid și de stat. Ei și-au 
exprimat profunda satisfacție față 
de rezultatele rodnice ale convorbi
rilor dintre tovarășii ' Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, față de înțe
legerile importante convenite, care 
vor impulsiona și mai puternic 
dezvoltarea bunelor relații dintre 
partidele, țărițe și popoarele noas
tre, vor conferi dimensiuni tot mai 
largi, un conținut tot mai bogat con
lucrării lor atit pe plan bilateral, cît 
și în sfera vieții internaționale, în 
interesul comun, al cauzei generale 
a socialismului și păcii.

Cei doi conducători de partid și de

Român și Partidului Muncii din Co
reea. au efectuat un amplu schimb 
de păreri privind dezvoltarea pe 
multiple planuri a raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două partide și țări, precum și a- 
supra unor probleme ale situației 
internaționale actuale.

Convorbirile, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă de stimă si înțele
gere reciprocă, au evidențiat identi
tatea de vederi asupra tuturor pro
blemelor discutate.

Părțile au evidențiat Importanta 
hotărîtoare a înțelegerilor convenite 
cu prilejul întilnirilor si con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Kim Ir Sen. secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrate 
Coreene. Ele au subliniat importanta 
deosebită a Tratatului de prietenie 
și colaborare dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Democrată Coreeană, semnat la 
București. în mai 1975, precum și 
actualitatea Declarației comune sem
nate în mai 1978. la Phenian, pentru 
dezvoltarea permanentă a raporturi

în timpul convorbirii au fost evo
cate cu satisfacție bunele raporturi 
care se dezvoltă continuu între Parti
dul Comunist Român și Partidul So
cialist Yemenit, între Republica So
cialistă România și R.D.P. a Yeme
nului și a fost exprimată hotărîrea 
de a intensifica și lărgi aceste rela
ții. în folosul și spre binele celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii între națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale situației 
internaționale, evidențiindu-se nece
sitatea intensificării eforturilor tutu
ror statelor și guvernelor pentru 
oprirea cursului spre agravare a cli
matului politic internațional, pentru 
reluarea și continuarea politicii de 
destindere, bazată pe respectarea 
strictă în relațiile dintre state a 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi, avantajului reciproc, neames
tecului în treburile interne și nere- 
curgerii la forță sau la amenințarea 
cu forța. S-a exprimat hotărîrea ce
lor două partide de a conlucra mal 
strtns pe plan extern, pentru a-și 
aduce in continuare contribuția Ia 

stat au răspuns cu căldură aclama
țiilor mulțimii.

Tovarășul Kim Ir Sen și-a luat 
apoi rămas bun de la persoanele 
oficiale române venite să-l conducă 
— tovarășii llie Verdeț, Virgil Cazacu, 
Ion Coman, Ludovic Fazekas. Paul 
Niculescu, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Ștefan Andrei. Mihai 
Gere.

Pe aeroport se aflau membri al 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, ge
nerali.

Erau de față Sin In Ha, ambasado
rul R.P.D. Coreene, membri ai amba
sadei, și Trifun Nikolici, ambasado
rul Iugoslaviei la București,

Un grup de pionieri au oferit bu
chete de flori celor doi conducători 
de partid și de stat.

La scara avionului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen 
și-au luat un călduros rămas bun, 
strîngîndu-și mîinile cu cordialitate, 
îmbrățișîndu-se cu prietenie.

lor româno-coreene. în spiritul depli
nei egalități in drepturi, al respec
tării independentei și suveranității 
naționale, al neamestecului în trebu
rile interne, al stimei și avantaju
lui reciproc, al întrajutorării tovă
rășești și solidarității internațio
nale.

Cele două părți au evidențiat cu 
satisfacție cursul mereu ascendent 
al relațiilor de prietenie si colabo
rare dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncii din Coreea, din
tre Republica Socialistă România sl 
Republica Populară Democrată Co
reeană. care se dezvoltă continuu. în 
conformitate cu obiectivele si prin
cipiile Tratatului de prietenie si 
Declarației comune încheiate între 
cele două partide și țări.

Părțile au reafirmat hotărîrea lor 
comună de a acționa pentru înfăptui
rea în continuare a prevederilor tra
tatului și acordurilor încheiate, au 
exprimat voința lor fermă de a in
tensifica schimburile și contactele 
pe linie de partid și de stat, de a 
extinde relațiile economice 'si co
merciale. de a întări legăturile dintre 
organizațiile obștești și colaborarea 
în domeniile științei și tehnicii. în-
(Continuare în pag. a IlI-a) 

soluționarea pe cale politică, prin 
tratative, a diferendelor dintre state, 
a problemelor majore care confrun
tă omenirea, la eforturile pentru 
consolidarea păcii, înțelegerii și coo
perării între națiuni, pentru promo
varea urior relații interstatale noi. 
în acest cadru a fost relevată nece
sitatea soluționării pe calea tratati
velor a situației din Orientul Mijlo
ciu, prin realizarea unei păci globale 
în această zonă, pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în 1987, rezolvării problemei pa
lestiniene, inclusiv crearea unui stat 
palestinian propi-iu, independent.

S-a relevat că pacea și securitatea 
impun măsuri ferme în direcția 
dezarmării, în primul rind a dezar
mării nucleare, lichidarea subdez
voltării și făurirea unei noi ordini 
economice internaționale, care să 
asigure dezvoltarea liberă și inde
pendentă a fiecărei țări. Totodată, a 
fost reliefată însemnătatea edifică
rii unui sistem de securitate și coo
perare în Europa, subliniindu-se im
portanța pregătirii temeinice a reu
niunii de la Madrid din acest an.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.
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LA DOUĂ LUNI DUPĂ CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE LA C.C. AL P.C.R.

Cum se dezvoltă sectorul zootehnic în gospodăriile - anexă
ale unităților de alimentație publică ?

| Ingeniozitate
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Un sătean din Crasna, județul 
Sălaj, pe nume Andrei Birta, 
și-a meșterit singur un incuba
tor dintr-o simplă... ladă, pre
văzută cu niște pupitre pe care 
se așază ouă și un termometru 
ce poate fi urmărit printr-un 
vizor.

La început, rubedeniile, apoi șl 
ceilalți săteni au început să 
vină la el cu coșuri pline cu ouă 
pentru a le scoate pui la... cloșca 
electrică. El n-a zis nu. dar a 
cerut mai intîi voie primăriei, 
„ca să nu se creadă că mi-s 
pornit pe afaceri".

In schimb, este pornit pe... 
perfecționarea instalației, pentru 
a se înscrie și el în riadul bu
nilor gospodari și economi ai 
energiei electrice. Se gindește 
să înlocuiască energia electrică 
pentru „cloșca" lui prin utiliza
rea... biogazului.

Boboci 
la înălțime

„Bobocii" universitari sînt săr
bătoriți, potrivit tradiției, în 
luna de debut în Alma Mater. 
Mai există și alți „boboci", care 
sînt sărbătoriți însă tot potrivii 
unpi tradiții. După ce s-au obiș
nuit cu primele ore de zbor, 
după ce au fiecare la activ cite 
șase luni de călătorie prin văz
duh. absolvenții și absolventele 
Școlii de însoțitori de bord a 
companiei TAROM s-au intilnit 
duminică intr-o frumoasă reu
niune la sol — „Sărbătoarea bo
bocilor". Piloți și însoțitori de 
bord le-au împărtășit tinerilor 
din experiența lor și i-au felici
tat pentru trecerea cu brio a 
botezului... aerului. După care 
s-au „înscris la cuvînt" cântecul 
și voia bună, „bobocii" dovedin- 
du-se și aici la înălțime.

Calmat la timp
Deodată, în liniștea nopții, s-a 

auzit o izbitură puternică in
tr-un geam. Geamul s-a făcut 
țăndări. Un geam de la o cabină 
telefonică din Satu Mare. Au
tor : Bartolomeu Antoniu, de la 
magazinul de încălțăminte nr. 
65. întrebat de un lucrător de 
miliție ce a avut cu gea
mul cabinei de l-a făcut praf, 
Bartolomeu a răspuns :

— Am avut o discuție cu niște 
amici și eram tare nervos...

A fost „calmat" cu o amendă 
de 500 de lei, plus plata pagubei. 
Mai bine se lăsa păgubaș.
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Paznicul și... 
berea rece

In orașul Vulcan, 
Hunedoara,, Ion Antone 
la postul său. Post de
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județul 
se afla 

___  __ paznic. 
Stătea și supraveghea bunurile 
obștii, pe care le avea in grijă. 
Deodată, privirea paznicului s-a 
oprit asupra unui butoi cu bere 
din curtea restaurantului „Per
la". Cum era cald si paznicului 
ii lăsa gura... bere, acesta și-a 
părăsit postul și s-a dus glonț 
la butoi, căruia i-a dat... cep. 
Dar clnd să-și potolească setea, 
un om al legii l-a întrebat de... 
sănătate, astfel că paznicul n-a 
apucat măcar să vadă dacă be
rea o fi fost rece sau nu. După 
care a înghițit in sec.
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De-ale 
autostopului

Intr-una din diminețile trecu
te, Attila A. din Miercurea Ciuc 
era grăbit nevoie mare să ajun
gă la Odorheiu Secuiesc. Trans
portul in comun i s-a părut 
prea lent, așa că a ieșit la... 
„ia-mă, nene". S-a postat lingă 
șosea și a început să facă semn 
cu mina. In sfirșit, s-a oprit o 
basculantă. Attila s-a îndreptat 
spre ea tot în grabă. Dar n-a 
mai apucat să urce, intrucît a 
fost ajuns din urmă de un auto
turism, care i-a rupt, piciorul.

Si astfel graba s-a intilnit cu 
zăbava.
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Repetent 
la lecția vieții

Din unitățile comerciale ilfo- 
vene dispăruseră v diferite 
mărfuri. Cine să fie făptașul ? 
Alertate, organele de miliție au 
început investigațiile. Dar ulti
ma ispravă a răufăcătorului — 
parcă pentru a-i deruta pe oa
menii legii — n-a mai fost să- 
virșită pe tărîmul comerțului, ci 
la o... școală. Da, la o școală, ca 
toate școlile, tot din județul Il
fov. Toată lumea știe că școala 
este făcută pentru învățătură, 
numai el, Stan Nicolae din Săl- 
cioara, județul Dîmbovița, rămă
sese repetent la lecția vieții des
pre cinste și demnitate. Măcar 
de i-ar fi de-acum încolo învă
țătură de minte.

Se caută 
un păgubaș

Pe drumul național Tirnăveni- 
Cucerdea (județul Mureș), pe o 
porțiune de citeva sute de metri 
asfaltul era „îmbrăcat" cu... piele 
de porc.

Mister ? Nici un mister ! Pielea 
cu pricina fusese „pierdută" de 
șoferul unui autovehicul. Si nu e 
vorba de o piele, două sau 
nouă... Culmea e că, în ciuda 
investigațiilor de pină acum, 
păgubașul n-a fost găsit. .Este 
invitat să se adreseze miliției 
din Tîrnăveni pentru recupe
rarea respectivei cantități de 
piele pierdute, pină nu-i va 
simți contravaloarea de mii de 
lei pe... propria piele. Adică 
la pungă. Se presupune că auto
vehiculul ar aparține unei uni
tăți de încălțăminte din Agnita, 
Sibiu sau Mediaș.

Rubrică realizată 
Petre POPA 
și corespondenții

de

„Scinteii
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La Consfătuirea de lucru de la Comitetul Cen
tral al P.C.R. din zilele de 25-26 februarie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a scos în evidență 
Importanța sporirii producției zootehnice, produc
ție la care unitățile comerciale, în special gos
podăriile și secțiile anexă amplasate pe lîngă 
cantine, restaurante, moteluri și cabane pot adu

ce o substanțială contribuție, cu rezultate din
tre cele mai bune, pentru îmbunătățirea propriei 
aprovizionări. Conform instrucțiunilor în vigoare, 
carnea rezultată de la animalele crescute în 
aceste gospodării nu este predată statului, pie
ței, ci este folosită direct pentru consumul zil
nic al unităților alimentare respective, îmbună-

tățind meniurile abonaților în condiții de preț 
foarte convenabile. Totodată, avind în vedere că 
în țară există peste 6 000 de cantine, plus res
taurante izolate, moteluri, cabane, prin această 
soluție se poate obține o importantă degrevare 
a fondului pieței.

Cuvînful cititorilor
CUVÎNTUL
OAMENILOR MUNCII

De propășirea comunei 
răspund toți locuitorii ei

Acum, la peste două luni de la 
consfătuirea de lucru, am dorit să 
cunoaștem nemijlocit care sînt pri
mele rezultate obținute de unitățile 
comerciale cu profil alimentar din 
cîteva județe — Ilfov, Dîmbovița — 
precum și din Capitală. In majori
tatea locurilor am găsit oamenii la 
lucru în adevăratul sens al cuvîntu- 
lui ; in unele localități au fost ime
diat înființate secții anexă, există o 
veritabilă emulație. Au fost amena
jate. foarte economicos, adăposturi 
simple, iar întreaga cantitate de de
șeuri alimentare (resturile de la can
tine și restaurante) este colectată 
zilnic și constituie, la un cost de
rizoriu. hrana de bază a crescătorii
lor de porci și păsări.

Cea mai economicoasă șl bine or
ganizată crescătorie de animale pe 
care am văzut-o ni s-a părut a fi cea 
din Tirgoviște, aflată pe lingă canti
na întreprinderii „SARO", o parte a 
lucrărilor fiind efectuate de aurind, 
în luna martie.

— Am primit sarcină să creștem 
3 mii de porci și 5 mii de păsări — 
ne spune tovarășul Gheorghe Tran- 
dafirescu, directorul direcției comer
ciale județene, direcție de care de
pind toate cantinele din oraș. Avan
tajele pentru muncitorii care mănîn- 
că la cantine, pentru economia na
țională sînt însă așa de mari, tncît 
ne-am angajat să creștem mult mai 
multe animale : 5 mii de porci și 20 
mii de păsări.

— Desigur. în aceste condiții nu 
ne-ar mal ajunge doar resturile me
najere de la cantine — a precizat, la 
rindul lui, tovarășul Gheorghe Pre- 
doiu. directorul alimentației publice. 
Cu sprijinul comitetului județean de 
partid, care se interesează în amă
nunt de sectorul nostru zootehnic, 
am și făcut înțelegeri separate cu or

ganele agricole județene. Unitățile 
agricole s-au angajat să ne livreze 
toate „spărturile" rezultate de la 
selecția semințelor, gozurile. ceea ce 
rămîne de la decorticări, vînturări, 
precum și cartofii necorespunzători 
(care rămîn de la sortare), de ase
menea. tot ceea ce se obține ca de
șeuri la numeroasele mori ale jude
țului.

Ceea ce se face acum la Tirgoviș
te în direcția creșterii păsărilor și 
porcilor merită cu prisosință anre-

șa Alexandra Ojoc. directoare co
mercială în această unitate. Se du
ceau cu totii. la întreprinderea „Poli- 
color". la muncă patriotică, pentru a- 
menajarea, în colaborare cu cantina 
întreprinderii, a unor adăposturi 
pentru porci. Acolo, la viitoarea 
crescătorie, se afla, de asemenea, 
dînd o mină de ajutor, directorul ad
junct al întreprinderii respective, 
Aurelian Blaj a.

Dar, inexplicabil, la celelalte cinci 
întreprinderi de alimentație publică

• Fîșiile de teren de pe marginea aleilor întreprinderii 
— sursă de aprovizionare cu cartofi • „Avantajele 
ne-au convins — în loc dd 3 000 vom crește 5 000 de 
porci" • O crescătorie-caricatură pe un pămînt 

înțelenit

cier! pozitive, mai ales că. din cel 5 
mii de porci ce vor fi crescuți în 
final și cu care cantinele vor reuși să 
se autoaprovizloneze din plin, un 
număr de 1 500 (!) există de pe acum 
in adăposturi. Este lesne de calculat 
ce efective de animale s-ar obține in 
întreaga țară dacă toate cele 45 de 
mari întreprinderi de alimentație 
publică ar avea asemenea rezultate: 
peste 200 000 de porci și aproape 1 
milion de păsări. Mai mult, aceste 
cifre s-ar putea dubla prin rezulta
tele pe care sînt datoare să le obți
nă în sectorul zootehnic organizați
ile cooperatiste.

Exemple pozitive mai pot fi date. 
Am întîlnit-o. in fruntea unui 
grup de 50 de muncitori de la între
prinderea de alimentație publică 
„Segarcea" din București, pe tovară-

din București se mal așteaptă, se 
mai studiază, mai există încă „nedu
meriri" în legătură cu secțiile anexe 
pe lingă cantine. Nedumerit e șl di
rectorul general adjunct al direcției 
comerciale a Capitalei, Virgil Tăna- 
se, care n-a reușit să dea un răs
puns clar în legătură cu situația res
pectivă.

Tot la „Segarcea", la unitățile co
merciale din Iași, la cele din Tîrgo- 
viște, din Drobeta-Tr. Severin, fiecare 
palmă de pămînt din jurul unităților 
comerciale și chiar al aleilor unor în
treprinderi — la „SARO", de exem
plu — e folosită intensiv și cu rezul
tate remarcabile. Cantina întreprin
derii „SARO". ca să dăm un singur 
exemplu, recoltează anual de pe fî
șiile de pămînt de la marginea ale
ilor nu mai puțin de... 12 000 kg de

UNITĂȚI TURISTICE DIN JUDEȚUL ARAD
Pentru tot mai numeroșii turiști 

care vizitează județul Arad, coope
rația de consum a dat în folosin
ță, 'în ultimii ani, unități turistice 
și de alimentație publică deosebit 
de atrăgătoare. Printre cele mai nod 
se numără hotelul „Moara cu no
roc" de la Ineu, care dispune de 
camere cu confort modem și în
călzire centrală, de un restaurant, 
un bar de zi cu terasă, o cofetă
rie cu laborator propriu.

La Nădlac se află, de asemenea, 
un alt frumos hotel al cooperației 
de consum, care oferă turiștilor 
condiții optime de confort (încălzire 
centrală, băi și dușuri). La restau
rantul unității se servesc gustoase 
preparate culinare cu specific ge
neral și local.

în zona de agrement a orașului 
Arad, la circa 8 km pe șoseaua na
țională care vine de la Nădlac, ha
nul „Sălașul de la răscruce" ofe
ră locuri de cazare în camere e- 
legante și în căsuțe, precum și te
ren pentru amplasarea corturilor. 
Un restaurant spațios, o braserie, 
un cafe-bar și o terasă comple
tează posibilitățile unui popas a- 
greabil.

Aceleași condiții optime de caza
re și masă oferă și hanul „Vjnga", 
in mijlocul unui pitoresc cring, pe 
drumul național Arad — Timișoa
ra. ca și hotelul „Lipova" din ora
șul cu același nume. Ia circa un 
kilometru de stațiunea balneocli
materică Lipova, bine cunoscută 
pentru valoarea curativă a izvoa
relor sale.

Pe drumul național Arad — Deva, 
la kilometrul 66, într-o pitorească

cartofi ; practic, ea nu mal cumpără 
aceste legiune din fondul pieței.

Există Insă, din păcate, în unele 
comune și orașe din tară și oameni 
care se tem de nou. tergiversează lu
crurile. stau cu mina în briu și se tot 
gîndesc ce și cum să facă, dacă nu 
cumva sarcina clară de a dezvolta 
sectorul zootehnic nu e... facultativă. 
Oameni care așteaptă indicații peste 
indicații de la diverse organe locale 
ori centrale, tergiversind începerea 
organizării.

Și mai de neînțeles este atitudinea 
de indiferentă pe care o manifestă la 
rîndul lor unele consilii populare, 
faptul că aceste instituții nu iau mă
suri hotărite împotriva pasivității 
și formalismului, a modului birocra
tic în care privesc organele comer
ciale această sarcină de mare interes 
național.

Am vizitat, de exemplu, la Tg. 
Jiu așa-zisa „crescătorie de porci" 
a întreprinderii de alimentație pu
blică. O crescătorie-caricatură. popu
lată cu... 26 (douăzeci și sase) de 
animale, amplasată in fata unui teren 
vast — 3 000 mp — excelent pentru le
gumicultura. dar de ani de zile înțe- 
lenit. După un calcul simplu, mer- 
gînd în ritmul actual de...... dezvol
tare" a sectorului zootehnic, i-ar tre
bui alimentației publice din Tg. Jiu, 
ca să ajungă, spre exemplu, la nive
lul actual al celei ’din Tîrgoviște, 
vreo... 15 ani buni. Pe puțin 10 000 kg 
de legume ar putea crește în grădina 
de la Tg, Jiu, pe puțin 500 de porci 
și 1 000 de păsări ar fi trebuit să 
existe pină acum în adăposturile 
crescătoriei.

Nu vom mai continua cu exemple
le negative, care nu pot umbri iniția
tivele bune ce pot fi întîlnite in nu
meroase localități. Dar cerința este 
ca asemenea rezultate — și încă mult 
mai bune, cele din prezent fiind doar 
un început-— să fie întîlnite in fie
care localitate, din întreaga tară, în 
fiecare unitate comercială. Este o 
obligație majoră a organelor comer
ciale, consiliilor populare, comitete
lor municipale și comunale de par
tid de a urmări cu atenție dezvolta
rea sectorului zootehnic. Pînă la sfîr- 
șitul anului în curs, sarcina de a se 
creste în fiecare întreprindere de 
alimentație publică cel puțin 3 000 de 
porci și 5 000 de păsări trebuie să fie 
îndeplinită exemplar, în interesul 
oamenilor muncii, al economiei na
ționale.

Gheorghe GRAURE

în această primăvară, în comuna 
Asuaju de Sus sute de cetățeni au 
fost mobilizați la diverse acțiuni 
gospodărești. Au fost astfel cură
țate și amenajate peste 100 hectare 
de pășuni și pajiști naturale, s-au 
amenajat tabere în pășune pentru 
adăpostirea oilor și vitelor pe tim
pul verii, s-au pregătit materialele 
pentru construirea a 10 podețe pe 
care le vor executa sătenii prin 
muncă patriotică. Grija acordată 
sectorului zootehnic se. reflectă si 
în rezultatele bune obținute în di
ferite ramuri de producție. De pil
dă, în primul trimestru al anului, 
C.A.P. Asuaju de Jos a livrat la 
fondul de stat 161 hectolitri de

lapte față de 120 hectolitri cît era 
planificat. Iar in luna aprilie, coo
perativa a livrat lapte în contul 
lunii mai. Lapte peste cantita
tea planificată a livrat la fondul de 
stat în trimestrul I și cooperativa 
agricolă de producție din celălalt 
sat. Asuaju de Sus — 323 hecto
litri față de 280 cît era planificat.

La treburile gospodărești ale co
munei au fost antrenați și pionierii, 
care participă la plantarea de 
pomi, colectarea de sticle, metale, 
hirtie.

Ștefan BUTTA
secretarul organizației de bază 
de la C.A.P. Asuaju de Jos, 
județul Maramureș

Toleranța și climatul incorectitudinii
„Sînt muncitor calificat și de 

mai bine de 20 de ani lucrez la 
Combinatul siderurgic Reșița. Aici, 
In acest colectiv de muncă sănătos, 
m-am format om și ca meseriaș, 
am înțeles ee înseamnă răspunde
rea și probitatea profesională. 
M-am referit Ia acestea nu din or
goliu, ci pentru că nu pot pricepe 
și nu pot trece cu vederea modul 
în care se lucrează la atelierul 
„Autoservice" al cooperativei „Vi
itorul" din Reșița, incorectitudinea 
de care dau dovadă unii lucrători 
de aid.

Despre ce este vorba ? La sfîrși- 
tul lunii noiembrie 1979, am dus 
la aoest atelier autoturismul meu 
pentru efectuarea unor reparații. 
Lucrările au fost însă' amînate din 
zi in zi. pînă In luna nțartie a.c. 
După executarea acestora am avut 
alte surprize, și mai neplăcute. In 
loc de reparații corespunzătoare, 
de calitate, au fost schimbate la 
mașină o seamă de piese noi cu 
altele vechi, uzate: altematorul, 
releul de pornire, bobina, cutia de 
viteze etc. în urma discuțiilor pur
tate la atelier, o parte din aceste 
piese mi-au fost restituite și mon-

Telefonul

tate la loc. în ce privește cutia de 
viteze a trebuit să fac sesizări ți 
reclamații. mai intîi la conduce
rea cooperativei și apoi la alte 
organe. Mi s-au dat asigurări că 
pînă la jumătatea lunii aprilie vor 
pune o cutie de viteze nouă, eu 
urmînd să plătesc diferența de 
preț, reprezentind cota de uzură 
corespunzătoare — și mi se va res
titui mașina in bună stare de cir-» 
culație. De atunci sînt mereu ami- 
nat. sub diverse pretexte, unul mai ' 
șubred ca altul. Ba. mi s-a cerut 
să mai procur și eu unele piese, 
care, chipurile, nu s-ar mai găsi în 
atelier.

De ce se tolerează un asemenea 
mod incorect de lucru ? De ce se 
dă dovadă de îngăduință față de 
cei ce recurg la asemenea practici, 
mult prea des trecute cu vederea 
și considerate aproape ca ceva 
obișnuit ? Nu este drept si legitim 
ca cetățenii, in schimbul tarifelor 
legale achitate, să beneficieze de 
servicii de calitate ?“.

Franclsc GAL
muncitor,
Combinatul siderurgic Reșița

fără fir

zonă de dealuri împădurite, caba
na „Valea frumoasă" — Bătuta 
este, de asemenea, un încintător 
loc de odihnă și reconfortare.

Toate unitățile turistice si de a- 
limentație publică ale cooperației

de consum din județul Arad s-au 
pregătit pentru Vezonul estival, o- 
ferind vizitatorilor reconfortante 
locuri de popas.

In fotografie : hotelul „Lipova".

Tragerea specială 
Pronoexpres - 

Olimpic
Duminică, 18 mai 1980, Admi

nistrația de Stat Loto-Pronosport 
organizează a doua tragere spe
cială Pronoexpres-Olimpic din 
acest an. după aceeași formulă 
avantajoasă a tragerii anterioare, 
respectiv cinci extrageri în trei 
faze, cu un total de 34 numere. 
Dintre câștigurile ce vor fi atri
buite se remarcă autoturismele 
„Dacia 1300". care se pot obține 
pe variantele cu cinci numere 
din primele sase extrase la una 
din extragerile fazei a doua. De 
asemenea, se vor atribui câști
guri in numerar de 50 000. 25 000, 
10 000 lei etc., precum și excursii 
la Moscova, cu prilejul apropia
telor Jocuri Olimpice de vară, 
sau în R.D. Germană. Se parti
cipă pe bilete de 6 sau 25 lei 
varianta simplă (achitate sută la 
sută sau în cotă de 25 la sută), 
acestea din urmă avînd drept de 
participare la toate extragerile.

sau firul fi
între stațiile C.F.R. Videle și 

Chiajna, de-a lungul magistralei 
feroviare, pe o distantă de 42 km, 
a funcționat o linie telefonică. De 
mai multă vreme insă comunica
țiile telefonice in această zonă se 
desfășoară pe alt traseu. Nu cu
noaștem motivele pentru care s-a 
renunțat la vechea linie telefoni
că — probabil că există o justi
ficare. Ceea ce ne surprinde însă 
și ne-a determinat să facem aceas
tă sesizare este faptul că sute de 
stâlpi și zeci de mii de metri de 
sirmă cu un mare număr de izola
tori sînt pur și simplu abandonați, 
fără ca cineva să se mai intereseze 
de soarta lor. Dealtfel un număr de 
stîlpi au fost tăiați de la nivelul

Pe scurt,
• Sugerăm conducerii întreprin

derii de gospodărie orășenească 
Sinaia să ia măsuri pentru a pune 
in circulație mai multe autobuze pe 
traseele transportului in comun. 
Cele trei mașini care circulă în pre
zent — două pe ruta str. Olga Ban
de — Furnica si una spre Cum- 
pătu — sînt insuficiente. Iar inter
valele de circulație, de aproape 
două ore, sînt prea mari. (Octavian 
Coman, orașul Sinaia).
• „Dialog hațegan" este generi

cul sub care s-au desfășurat In ca
drul Festivalului național „Cînta- 
rea României" întrecerile intre

$ră telefon ?
solului și au dispărut ; alții sînt 
ciopîrtiti și puși pe foc de 
cei care lucrează la întreținerea 
căii ferate.

Oare asemenea materiale nu pot 
fi recuperate și refolosite ? Sînt 
atitea sate care au nevoie de stîlpi 
pentru lucrările de electrificare ori 
care duc lipsă de fire pentru insta
larea rețelei telefonice I Dacă cei 
cărora le aparține linia telefonică 
in cauză nu mai au nevoie de ea. 
n-ar fi bine ca fiecare din consiliile 
populare pe teritoriul cărora se 
află să ia măsuri pentru valorifi
carea materialelor respective in 
folosul obștii î
Florian Griqore PUPĂZĂ 
comuna Dudașu, județul Mehedinți

din scrisori
formațiile cultural-artistice ale 
cooperativei de consum, coopera
tivelor meșteșugărești „Hațegana" 
și „Retezatul" si ale întreprinderii 
comerciale de stat din orașul Ha
țeg. Programul întrecerilor a cu
prins : teatru scurt, montaje lite
rare, dansuri moderne. recitări, 
muzică populară, muzică ușoară, 
momente vesele etc. S-au remarcat 
formația de teatru a cooperativei 
meșteșugărești „Retezatul" și bri
gada artistică a I.C.S. (Nicu Sbu- 
chea, orașul Hațeg, județul Hune
doara).

(Urmare din pag. I)
de extindere a formelor de califi
care și ridicare a calificării.

O trăsătură comună tuturor cate
goriilor de tineri ai României socia
liste este vocația șantierelor. Prezen
ta a mii și mii de tineri la muncă 
patriotică pe marile șantiere ale tării 
este pentru ei o șansă in plus de 
a se implica activ in desfășurarea 
actualei etape istorice, al cărei semn 
distinctiv este tocmai activitatea de 
construcții. Am discutat cu Nicolae 
Ivanov, comandantul șantierului na
țional al tineretului de la canalul 
Dunăre—Marea Neagră.

— Pe acest șantier, mii de tineri se 
călesc moral și fizic. Mii de tineri 
dau măsura înaltului lor patriotism. 
Am venit la marele nostru forum cu 
un mandat din partea brigadierilor. 
Ne-am angajat ca pînă în martie 
1982, cînd se vor împlini sase dece
nii de la crearea organizației revo
luționare de tineret din România, să 
finalizăm lucrările pe tronsonul de 
10 kilometri repartizat Uniunii Tine
retului Comunist. Sîntem hotărîți să 
îndeplinim exemplar acest angaja
ment.

Un angajament al vlrstei tinere. O 
expresie vie a marilor ei elanuri 
creatoare, care se regăsește plenar în 
imperativul subliniat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. aceea ca tinerii să 
meargă să muncească acolo unde este 
mai greu. Pentru că in astfel de 
locuri se călesc caracterele tari, pu
ternice, se formează oameni ade- 
vărați.

— în astfel de locuri, spune Aurora 
Marias, subinginer pe șantierul siste
mului hidroenergetic de pe Valea 
Sebeșului, ni se oferă si satisfacții 
adevărate. Poate fi fericit un tînăr 
care se fofilează în,tr-un locșor căl
duț? Nu cred. El nu va fi decît în evi
dentă contradicție cu marea majoritate 
a contemporanilor săi, absent de la 
marile acțiuni pentru reînnoirea tării 
și a vieții oamenilor. El nu va face 
altceva decît să-și rateze elanul tine
reții într-o viată trăită numai si nu
mai pentru sine. De ce să faci com
promisuri. de ce să ajungi la renun
țări de dragul unui loc comod ? To
tuși. aceasta nu este numai o proble
mă a lor, a tinerilor. împinși, uneori 
de părinți, alteori de propria lor co
moditate. departe de clocotul vieții, 
ci și a societății. Si, mai ales, este o 
problemă a generației noastre, a or
ganizației noastre revoluționare. Să

le arătăm unor asemenea tineri, în 
cadrul unor acțiuni convingătoare, ce 
falsă imagine au despre ei și despre 
cei din jurul lor. Să-i convingem că 
dezvoltarea și afirmarea personalită
ții nu pot avea loc decît in contact di
rect cu viața, cu munca, printr-o 
prezență activă în linia intîi a ma
rilor bătălii pentru progres si civili
zație.!

Reluînd această idee, Dănut Ciobo- 
taru, elev la Liceul industrial nr. 1 
din Miercurea Ciuc, județul Harghi
ta, se referă la exigența ca o astfel 
de activitate eduteativă să înceapă 
încă din anii de școală.

— îmi place o expresie a lui Geor
ge Călinescu: „Fericirea este viata

secretar al Comitetului municipal 
București al U.T.C. Dar în acest do
meniu de activitate mai aplicăm une
ori rețete, formule luate de-a gata, 
care nu izvorăsc din realitățile vieții 
și muncii tinerilor. Astfel de practici 
vor fi eliminate din activitatea po- 
litico-educativă. Vom promova un stil 
de muncă tineresc, in deplin consens 
cu specificul, cu personalitatea 
distinctă si cu diversitatea preocu
părilor tinerilor.

O trăsătură proprie tinerilor de azi 
ai patriei este afirmarea dorinței de 
a se identifica cu tot ce înseamnă 
activitate continuă, elan creator. 
Pentru ei necesitatea acțiunii este 
organică, irezistibilă. Organizațiile

Locul generației tinere- 
in linia intîi a muncii

activă". Dar abia cînd am mers pe 
șantier, la muncă patriotică, am în
țeles adevăratul sens al acestor cu
vinte. Am trăit o experiență aspră, 
dar frumoasă si interesantă. La fla
căra acestei experiențe am înțeles 
mai bine că tinerețea nu este nu
mai o vîrstă biologică, ci și o con
diție politică și etică. Trebuie să dez
voltăm un cadru de activitate poli- 
tico-educativă. în care toti colegii 
noștri de generație să cunoască în 
muncă fericirea pe care ti-o dă viata 
activă.

TINEREȚEA ROMANTISMULUI 
REVOLUȚIONAR. Spiritul revoluțio
nar nu se manifestă la modul decla
rativ. Vorbele trebuie să aibă întot
deauna acoperire în fapte. Pentru că 
nu este de ajuns să vrei să fii re
voluționar. Elanul si voința nu ajung. 
Trebuie să fii pregătit pentru o astfel 
de acțiune, să înțelegi mersul socie
tății. direcțiile ei de dezvoltare, ce
rințele ei. Unde si cum dobîndeste tî- 
nărul toate aceste calități ?

— Secretarul general al partidului 
ne-a cerut să acționăm cu mai multă 
eficientă și cu mai multă competentă 
pentru dezvoltarea conștiinței tine
rilor. precizează Dinu Drăgan. prim-

U.T.C. au însă datoria de a descoperi 
și folosi cele mai eficiente modalități 
pentru a canaliza aoeastă sete de ac
țiune pe făgașul împlinirii idealuri
lor comuniste, al înfăptuirii marilor 
obiective trasate de partid întregului 
popor, tinerei generații.

— Educația patriotică, este de părere 
Teodor Stupu, secretar al Comitetu
lui județean Vaslui al U.T.C.. presu
pune împletirea strinsă a cunoașterii 
trecutului de luptă al poporului cu 
prețuirea realizărilor prezentului so
cialist. Un fapt se cere însă a fi luat 
cu precădere în considerație : acela 
că tinerii sînt contemporani cu în
făptuirile de azi ale patriei și, deci, 
le cunosc bine, că multe dintre aces
te înfăptuiri poartă si semnă
tura lor. Așadar, este necesar ca în 
organizațiile U.T.C. să realizăm pași 
înainte, să acționăm nu numai pentru 
cunoașterea prezentului, ci si pentru 
statornicirea unui profund atașament 
al tinerilor fată de împlinirile care 
se produc în viata tării. Să acțio
năm pentru ca tinerii să-si formeze 
convingerea că toate aceste înfăptuiri 
sînt rodul muncii, că omul însusi 
crește, se perfecționează odată cu 
perfecționarea muncii.

Este necesar ca. în procesul educa
țional. tinărul să deprindă capacita
tea de a cunoaște, de a înțelege ade
vărul despre el însusi. de a sti exact 
ce are bun, înălțător, oe trebuie să 
schimbe sau să înlăture. Modelul 
omului nou pe care il propune parti
dul este acela al revoluționarului con
știent de propriile sale limite si apt 
pentru o luptă dîrză. hotărîtoare, o 
luptă continuă cu sine, prin care să 
asigure biruința noului împotriva ve
chiului. Cu acest model tinărul tre
buie să se întilnească nu numai in 
viață, ci și in creațiile literar'-artis- 
tice, în filme bune, in romane si pie
se de teatru bune, in poezii bune.

— Acum, cînd organizația revolu
ționară a tineretului dispune d? ge
nerosul si vizionarul program de ac
țiune pe care îl constituie strălucita 
cuvîntare rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. devine firească angajarea 
tuturor mijloacelor muncii politico- 
educative pentru ca fiecare dintre 
acțiunile noastre să capete o dimen
siune de conștiință, de spirit revo
luționar — subliniază poetul Nicolae 
Dan Fruntelată. La rindul lor, lite
ratura. arta cu subiecte din viata și 
munca tinerilor trebuie să primească 
în mai mare măsură un rol activ, 
modelator. Și cei chemați să împli
nească acest deziderat sintem în pri
mul rind. noi. tinerii creatori. Cro
nica prezenței tineretului în marele 
front al devenirii patriei, această ve
ritabilă epopee a romantismului re
voluționar care luminează si defineș
te vîrsta entuziasmului, transfigurată 
artistic, ridicată la rangul de perma
nentă a spiritului, va fi tema funda
mentală a creației noastre. Numai 
astfel putem răspunde vibrantei che
mări pe care ne-a adresat-o. la foru
mul nostru, secretarul general al 
partidului.

Un univers bogat de cunoș
tințe politice sl științifice, lărgirea 
continuă a orizontului cultural, dez
voltarea capacității de analiză si în
țelegere a proceselor sociale tot mal 
complexe care au loc in viata socie
tății noastre si în lume. împletite cu 
munca activă, plină de abnegație si 
devotament pentru tară, vor fi, în 
noua etapă deschisă de Forumul ti
nerei generații, cadrul în care se va 
forma tineretul României -socialiste, 
in care va acționa pentru a-si înde
plini statutul conferit de partid, ace
la de puternică forță socială. Viitorul 
însuși al națiunii noastre.

Adrian VASILESCU

SEMNIFICAȚIA
Însemnările de față au fost prile

juite — inițial — de aparente inad
vertențe dintr-o scrisoare sosită de 
la Anina. Autorul ei, Ion Ghineț, 
scrie — prin intermediul ziarului,— 
unul medic din București, pe care 
nu-l cunoaște personal, dar modul 
in care ia legătură cu el este plin 
de căldură, chiar afectuos, așa 
cum te adresezi, de obicei, celor 
apropiați, din familie. Și sub textul 

' de cîteva rînduri, cel care l-a ^in
dii astfel și l-a așternut pe hirtie 
își pune și calitatea lui oficială — 

1 președintele Consiliului orășenesc 
al sindicatelor Anina. Si-apoi mai 
sînt cîteva elemente, doar apa
rent inedite, in aceste rînduri : se 
pomenește în ele de fericirea unui 
copil — e vorba de Stîncă Matei, 

, fiul unui miner de la Anina, redat 
vieții în urma unei operații execu
tate de chirurgul căruia i se adre
sează scrisoarea. Și tot în'aceeași 
frază, Ion Ghineț îi aduce mulțu
miri, la plural — în calitatea cu 
care semnează — doctorului colonel 

‘ Vasile Căndea de la secția de chi
rurgie cardiovasculară a Spitalului 
Militar Central și, in general, ca
drelor de la această instituție.

...La redacție sosesc, de multe 
ori, scrisori în care bolnavi vindecați 
de medici pricepuți și inimoși își 
exprimă recunoștința față de aceș
tia, față de condițiile create pentru 
tămăduirea suferinzilor. Este firesc 

i acest sentiment de recunoștință, 
’ dar scrisoarea de la Anina ne-a 
l mai atras atenția și prin încă ceva, 
1 legat de sensul pluralului folosit de 
) Ion Ghineț — al actului individual 
i in folosul colectivității. Dr. Vasile 
’ Căndea nu-i cunoaște pe părinții 

lui Matei Stîncă, dar — așa cum 
i reiese și din fotografia făcută de 
* cineva, în spital, și trimisă acum 
i doctorului de Ion Ghineț — medicul 
,' pare că este „un tată lîngă băiatul 
) lui". Și-i mai scrie Ghineț că cei 
i de la Anina — părinții lui Matei, 
1 prietenii și colegii acestora — toți 
i aceștia împreună — îi trimit stima 
i și afecțiunea lor.
ț ...Așadar, nu există inadvertențe

UNUI PLURAL
— ci. dimpotrivă ! în scrisoarea 
lui Ion Ghineț. In societatea noastră 
s-au creat legături de solidaritate 
și omenie puternice intre mii și 
mii de oameni care nu se cunosc 
personal, dar ale căror activități 
sînt stimulate, fertilizate tocmai 
de aceste legături de tip nou. gene
rate de sentimentul utilității pen
tru colectivitate. ,

Cu aceste reflecții am dat docto
rului Căndea scrisoarea de la Anina. 
Dr. Căndea e un foarte bun specia
list in chirurgia cardiovasculară 
(este părerea colegilor săi și a su- i 
periorilor săi cu care am stat de 
vorbă), ii place să vorbească des
pre profesiunea sa („minunată ra- i 
țiune de existență a unei vieți") și 
despre izbinzile obținute, dar nu-i 
place deloc să facă uz de ele 
(deși aflăm că are o serie de 
titluri și distincții științifice, fiind 
și printre laureații premiului pen
tru medicină „Dr. Gjieorghe Mari
nescu", al Academiei Republicii So
cialiste România). Citește și reci
tește scrisoarea de la Anina. 11 
impresionează, așa i se pare re
porterului : căci ochii medicului 
fug mereu de pe fotografie pe un 
desen înrămat de lingă birou — 
portretul băiatului său. Intr-un 
tirziu: i

— Cred că una din cele mai fru
moase manifestări ale existenței 
oamenilor este să se ajute unii pe 
alții, fiecare cu munca și priceperea 
sa, pe care trebuie să le perfecțio
neze intr-una.

Se uită la ceas. Este aproape de 
zece, oră la care dr. Căndea tre
buie să intre într-o operație „pe 
cord deschis".

...Așteptind ieșirea doctorului 
Căndea din sala de operație, am 
văzut intrind in cabinetul său un 
pacient, care a pus cîteva fire de 
garoafe într-o vază de pe biroul 
chirurgului. Lîngă aceste fire de 
garoafe am lăsat și noi scrisoarea 
de la Anina... ‘

Eugen POI*
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Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Survolind teritoriul Uniunii Sovietice vecine șl prietene, am deosebita 
plăcere să vă adresez dumneavoastră și conducerii de partid și de stat a 
U.R.S.S. un salut cordial, iar popoarelor sovietice cele mai bune urări de 
noi și mari înfăptuiri în opera măreață de edificare a societății comuniste, 

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie, solidaritate și 
colaborare multilaterală dintre partidele, țările și popoarele noastre vor 
cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul reciproc, al cauzei socialismului 
și comunismului, progresului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Roinân, 

Președintele Republicii Socialiste România 
13 mat 1980
Da la bordul avionului prezidențial

A apărut în broșură:

NICOLAE CEĂUȘESCU
Cuvîntare la deschiderea 

Forumului tineretului
5 mai 1980

EDITURA POLITICA

TELEGRAMACondițiile climatice din această perioadă solicită o intensă participare

a oamenilor muncii de la sate la cea mai urgentă lucrare agricolă:

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
Sfecla de zahăr, floarea-soarelui și legumele- 

prășite cu prioritate
întreținerea culturilor este cea mai importantă lucrare agricolă de se

zon. In condițiile climatice ale acestei primăveri, cu temperaturi scăzute, 
buruienile răsar și cresc mult mai repede decît plantele cultivate. Aceasta 
impune ca prașilele să fie executate fără întîrziere, îndeosebi la sfecla 
de zahăr, floarea-soarelui și legume. Pină la începutul acestei săptămîni, 
potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, prima prașilă meca
nică la sfecla de zahăr a fost executată pe 20100 hectare, iar cea ma
nuală — pe 40 000 hectare. Floarea-soarelui a fost prășită pe 19 000 hec
tare mecanic și 13 000 hectare manual. A început și prășitul porumbului 
in județele Dolj, Teleorman și Ialomița. Ce se întreprinde pentru inten
sificarea lucrărilor de întreținere a culturilor ? Iată ce relatează in acest 
sens corespondenții noștri din județele Olt și Ialomița.

COMUNICAT 
privind vizita în Republica Socialistă România a tovarășului Him Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

președintele Republicii Populare Democrate Coreene

în unitățile agricole din județul 
OLT au fost luate măsuri energice 
în vederea intensificării lucrărilor de 
Întreținere a culturilor. Ele au fost 
det minate de condițiile climatice în 
cr s-au executat insămînțărlle 
dc . rimăvară, condiții care se mențin 
și acum, în prima parte a lunii mai. 
Se acționează în două direcții : fo
losirea la întreaga capacitate a mij
loacelor mecanice din secțiile pen
tru mecanizarea agriculturii și or
ganizarea muncii In acord global.

Organizația de partid si consiliu] 
de conducere din cooperativa agri
colă Coteana. printr-o intensă acti
vitate politică și organizatorică, au 
acționat în vederea mobilizării tutu
ror cooperatorilor la lucrările de în
treținere a culturilor. Cuvîntul de 
ordine l-a constituit întărirea spiri
tului de echipă, a disciplinei în mun
că și răspunderii pentru calitatea lu
crărilor. Ca urmare, pe terenurile 
cooperativei se află zilnic la între
ținerea culturilor peste 400 de coo
peratori. „întrucit nu se poate lu
cra mecanizat din cauza umidității 
prea mari a solului, executăm pră
șitul manual nu numai pe rînd, ci 
și între rînduri“ — ne spune tova
rășul Paul Iosifescu, primarul comu
nei. Ca urmare a bunei organizări 
a muncii, ieri în această unitate s-a 
Încheiat prima prașilă manuală la 
sfecla de zahăr si flaarea-șoarelui pe 
toate cele 200 și, respectiv. 250 hec
tare prevăzute.

Tot asa se lucrează și în alte u- 
nltăți agricole. Dealtfel, prima pra- 
SiJă manuală la sfecla de zahăr s-a 
încheiat pe toate suprafețele culti
vate în cooperativele agricole Do-

Consfătuire cu tema: „Inițiativele muncitorești — 

factor dinamizator al progresului tehnic11
Marți s-a desfășurat la Craiova, In 

organizarea Comitetului județean 
Dolj al P.C.R., cu sprijinul Secției de 
propagandă a C.C. al P.C.R., consfă
tuirea interjudețeană cu tema „Ini
țiativele muncitorești — factor dina
mizator al progresului tehnic. Eficien
ța economică și educativă a inițiati
velor muncitorești". Au luat parte 
secretari adjuncți cu probleme de 
propagandă și activitate cultural-edu- 
cativă din unități economice, pre
ședinți ai comitetelor sindicale, pre
ședinți ai comisiilor inginerilor și 
tehnicienilor, responsabili ai comisii
lor de creație tehnico-științifică de 
masă, activiști de partid și ai orga
nizațiilor de masă și obștești, munci
tori fruntași, specialiști din Dolj și 
invitați din județele Gorj, Olt, Me
hedinți și Teleorman.

Tova; ișul Miu Dobrescu. prim-se- 
cretar d Comitetului județean Dolj 

brosloveni. Osica de Sus, Stoenești, 
Radomirești, Călinești. Pe ansamblul 
județului, sfecla de zahăr a fost pră
șită pe 70 la sută din suprafețe. Au 
început lucrările de întreținere și la 
floarea-soarelui, cele mai bune re
zultate obținîndu-se la Cezieni, Vi
șina Veche, Izbiceni. Găneasa si Vlă- 
dlla. Demn de remarcat este faptul 
că se prășesc culturile de floarea- 
soarelui și de porumb chiar dacă ele 
au fost erbicidate total sau parțial, 
această lucrare de corecție ajutînd 
plantele să se dezvolte.

In sudul județului, unde semăna
tul culturilor s-a făcut mai devre
me, a început și prășitul porumbului, 
cultură care ocupă peste 120 000 
hectare. Este vorba de unitățile 
agricole ce fac parte din consiliile 
agroindustriale Corabia, Ștefan cel 
Mare, Vișina, Bucinișu, Vlădila și 
Caracal. în Cîmpia Boianului și cea 
a Cărbunarului, unde a plouat mult 
în ultimele zile și încă nu se poa
te prăși mecanic, s-a hotărît ca lu
crările de întreținere să fie executa
te manual. (Emilian Rouă).

Și în unitățile agricole din județul 
IALOMIȚA se acționează intens pen
tru efectuarea lucrărilor de întreți
nere a culturilor prăsitoare. Coman
damentul județean pentru agricultură 
a luat măsuri ca în fiecare unitate 
agricolă să fie folosite din plin mij
loacele mecanice și forța de muncă 
pe întreaga durată a zilei-lumină. De 
asemenea, pentru creșterea răspun
derii față de calitatea lucrărilor, me
canizatorii care au semănat solele 
cu sfeclă de zahăr, floarea-soarelui 

al P.C.R., a înfățișat realizările și 
preocupările organizației județene de 
partid in lumina hotăririlor Congre
sului al XII-lea al P.C.R., a indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
privind folosirea cit mai eficientă a 
metalului, combustibililor și energiei, 
valorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor, reducerea im
portului și creșterea producției de 
export, ridicarea eficienței producției 
și a muncii.

Au fost prezentate referate privind 
promovarea inițiativelor muncito
rești, apoi s-au vizitat punctul de do
cumentare și informare politico-ideo- 
logică și fabrici de la „Electroputere", 
o expoziție județeană de creații teh- 
nico-științifice și s-au vizionat filme 
realizate de cinecluburi pe teme ale 
cunoașterii și generalizării experfen- 
ței avansate.

(Agerpres) 

și porumb execută și prașilele me
canice.

Un popas la cooperativa agricolă 
Vlădeni, unitate care are 3 500 hec
tare cu plante prășitoare, ne-a con
vins că aceste măsuri se aplică în
tocmai. Lucrările de întreținere a 
culturilor la sfecla de zahar și floa
rea-soarelui au început după ce, în 
prealabil, mecanizatorii au fost in- 
struiți temeinic. Cei 15 mecanizatori 
lucrează sub supravegherea specialiș
tilor din unitate, urmărindu-se asi
gurarea unei densități optime la hec
tar. Primarul comunei Vlădeni, tova
rășul Gheorghe Pătrașcu, ne-a spus 
că, potrivit programului întocmit și 
după modul în care se lucrează, în 
maximum 5 zile vor fi prășite me
canic cele 140 hectare cu sfeclă de 
zahăr și 1 120 hectare cu floarea-soa
relui, urmînd ca la mijlocul acestei 
săptămîni să înceapă prășitul celor 
1 500 hectare cu porumb și sorg.

Și in alte unități agricole au fost 
asigurate condiții tehnice în vederea 
bunei desfășurări a lucrărilor de în
treținere a culturilor. In toate sec
țiile S.M.A. au fost luate măsuri ca 
la fiecare 4—5 cultivatoare să existe 
un mecanic care să se ocupe de 
schimbarea, ascuțirea si repararea 
cuțitelor ce se strică. Cuțitele 
bine ascuțite taie cu ușurință buru
ienile și resturile vegetale, asigurin- 
du-se, totodată, condiții pentru men
ținerea densității optime a plantelor.

Bine organizat se muncește și în 
unitățile ce fac parte din consiliile 
agroindustriale Grivița și Țăndărei. 
Mecanizatorii și cooperatorii din 
aceste unități și-au propus ea, pină 
la sfirșitul acestei săptămîni, să în
cheie prima prașilă mecanică la 
sfecla de zahăr și floarea-soarelui și 
să execute această lucrare pe cel 
puțin 30 la sută din suprafața culti
vată cu porumb. Cooperativa agri
colă Miloșești este una din marile 
unități cultivatoare de plante medi
cinale și tehnice din județul Ialo
mița. Aici, în numai cîteva zile, cel 
peste 400 cooperatori ău reușit să în
cheie prima prașilă pe cele 200 hec
tare ocupate cu aceste culturi.

Experiența acumulată în organiza
rea muncii din perioada semănatului 
este folosită acum, în Bărăganul ia- 
lomițean, la executarea în timp op
tim și în cele mai bune condiții de 
calitate a lucrărilor de întreținere a 
culturilor. (Mihai Vișoiu).

Al 750000-lea motor electric destinat exportului 
în R. D. Germană

La „Electromotor" — Timișoara a 
Ieșit marți de pe banda de montai 
final cel de-al 750 000-lea motor elec
tric destinat exportului în R.D. Ger
mană, unul din cei mai însemnați 
parteneri externi ai întreprinderii. 
Cu acest prilej, aici a avut loc o 
festivitate la care au participat re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, cadre de conducere, 
muncitori, tehnicieni și ingineri din 
întreprindere. Au fost prezenti mem
bri ai Ambasadei R.D. Germane la 
București și reprezentanți ai între

Tovarășul Hie Verdeț, prim-mlnis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
noului prim-ministru al Republicii 
Elene. Gheorghios Rallis. în care se 
spune : Cu prilejul numirii dumnea
voastră in funcția de prim-ministru 
al guvernului elen, doresc să vă adre
sez cordiale felicitări si sincere urări 
de succes.

îmi exprim convingerea că relațiile 
tradiționale de prietenie dintre 
România și Grecia vor continua să 
se dezvolte în interesul celor două 
popoare ale noastre, al cauzei păcii, 
colaborării și securității în Europa și
în lume.

Cronica zilei
Marți dimineața, la sediul Co

misiei naționale române pentru 
UNESCO a avut loc o festivitate în 
cadrul căreia au fost oferite cărți 
din partea Comisiei naționale a 
U.R.S.S. pentru UNESCO, cu prile
jul împlinirii a 110 ani de la naște
rea lui V, I. Lenin. A fost prezen
tat un film documentar consacrat 
personalității și activității lui Lenin.

La manifestare au luat cuvîntul 
prof. Jean Livescu, președintele Co
misiei naționale române pentru 
UNESCO, și B. I. Minakov, ministru 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. la 
București.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oameni 
de știință și cultură, membri ai Co
misiei naționale române pentru 
UNESCO. Au fost de față membri ai 
Ambasadei U.R.S.S. la București.

★
Marți a fost semnat, la Ministe

rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale. Acor
dul interguvernamental româno-so- 
vietic privind livrările reciproce de 
nave și utilaj naval pe perioada 
1981—1985.

Documentul marchează lărgirea no
menclatorului de nave si utilaj na
val ce urmează a constitui obiectul 
schimburilor pe perioada 1981—1985 
și o creștere substanțială a volumu
lui livrărilor reciproce față de cin
cinalul actual.

Acordul a fost semnat de Alexan
dru Mărgăritescu, ministru secretar 
de stat la M.C.E.C.E.I. și N. D. Ko
marov, adjunct al ministrului comer
țului exterior al U.R.S.S.

Au fost prezent! V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

In Editura politică 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 
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prinderii „Elektrotehnîk-export-im- 
port" din Berlin. După semnarea do
cumentelor de recepție a motorului. 
Marin Tănase. directorul întreprinde
rii „Electromotor", și Helmut Kindler, 
consilier la Ambasada R.D.G. la 
București, au rostit alocuțiuni în care 
și-au exprimat satisfacția pentru 
bunele relații economice și comer
ciale statornicite între România și 
R.D. Germană, subliniind că acestea 
cunosc o dezvoltare continuu ascen
dentă, în spiritul înțelegerilor con
venite la cel mai înalt nivel.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
vățămîntului, culturii, ocrotirii sănă
tății și în alte domenii de interes 
reciproc.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și secreta
rul general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, tovarășul Kim Ir 
Sen, și-au exprimat convingerea că 
dezvoltarea colaborării multilaterale 
și întărirea relațiilor de prietenie și 
solidaritate dintre cele două partide 
și țări corespund pe deplin intere
selor fundamentale ale popoarelor 
român și coreean și constituie. în 
același timp, o contribuție de seamă 
la afirmarea cauzei suveranității și 
independentei popoarelor, destinde
rii. socialismului și păcii In lume.

Tovarășul Kim Ir Sen. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene, a subliniat că uni
ficarea patriei — aspirație națională 
supremă a întregului popor coreean 
— trebuie să se realizeze fără ames
tecul vreunei forțe străine, pe cale 
pașnică, independentă și democrati
că. Potrivit acestei concepții, recent. 
Republica Populară Democrată Co
reeană a formulat noi propuneri 
pentru realizarea unificării pe calea 
dialogului și conlucrării dintre Nor
dul și Sudul Coreei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a reafir
mat sprijinul deplin și solidaritatea 
Partidului Comunist Român si ale 
Republicii Socialiste România față 
de politica Partidului Muncii din 
Coreea și Republicii Populare De
mocrate Coreene privind unificarea 
independentă și pașnică a tării, re
tragerea tuturor trupelor străine din 
Coreea de sud. s-a pronunțat cu 
fermitate împotriva oricărei acțiuni 
de creare a „două Coree" și a ex
primat convingerea că înfăptuirea 
unificării Coreei va contribui la 
pacea și securitatea lumii.

Cei doi conducători de partid șl 
de stat au efectuat un amplu schimb 
de păreri cu privire la problemele 
internaționale actuale, constatînd că 
evoluția situației mondiale confirmă 
justețea și realismul aprecierilor și 
concluziilor conținute în documen
tele comune româno-eoreene.

Analizînd evoluția vieții interna
ționale contemporane, părțile au a- 
preciat că trăsătura sa caracteristică 
o constituie adîncirea luptei dintre 
cele două tendințe diametral opuse 
pe arena mondială. Pe de o parte, 
are loc o .puternică intensificare a 
luptei popoarelor împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, a eforturilor de consolidare 
a independenței naționale. Pe de al
tă parte, se constată' accentuarea ten
dinței de reîmpărțire a sferelor de 
Influență, de intensificare a politicii 
de dominație, de asuprire și exploa
tare a popoarelor, de încălcare a in
dependenței și suveranității lor na
ționale.

Ele și-au exprimat îngrijorarea 
față de încordarea situației interna
ționale, ca urmare a politicii impe
rialiste de forță și dictat, de reîm
părțire a sferelor de influență și de 
dominație, care amenință indepen
dența națională a popoarelor, cursul 
spre destindere, pacea și securitatea 
internațională.

S-a subliniat că situația interna
țională actuală impune mal mult ca 
oricînd necesitatea întăririi colabo
rării și solidarității tuturor țărilor 
socialiste, țărilor nealiniate și în 
curs de dezvoltare, forțelor antiim- 
perialiste, democratice și progresis
te, în lupta pentru oprirea accentuă
rii încordării internaționale, relua
rea și continuarea politicii de des
tindere, colaborare, pace și securi
tate.

Părțile au subliniat că este impe
rios necesar ca toate statele, în re
lațiile lor reciproce, să respecte cu 
strictețe principiile deplinei egali
tăți în drepturi, suveranității și in
dependenței naționale, neamestecu

lui în treburile interne, dreptul fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, de a-și alege liber calea dez
voltării economico-sociale.

Părțile au subliniat necesitatea în
cetării cursei înarmărilor, înfăptuirii 
dezarmării generale, în primul rîhd 
nucleare, a desființării blocurilor 
militare, lichidării bazelor militare 
străine și retragerii trupelor străine 
de pe teritoriile altor state, creării 
de zone ale păcii, lipsite de arme 
nucleare, in diferite părți ale lumii.

Partidul Muncii din Coreea, Re
publica Populară Democrată Coreea
nă iși afirmă sprijinul și solidarita
tea față de eforturile Partidului Co
munist Român, Republicii Socialiste 
România pentru edificarea păcii și 
securității in Europa, pentru reali
zarea dezangajării militare și dezar
mării pe continent. Realizarea de 
progrese în Europa în aceste dome
nii reprezintă o importantă contri
buție la cauza destinderii, păcii și 
securității în toate zonele lumii.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată Co
reeană consideră că o problemă 
dintre cele mai acute pentru omeni
re o constituie lichidarea subdezvol
tării și înfăptuirea unei noi ordini 
economice internaționale, care tre
buie să ducă la înlăturarea inegali
tăților economice dintre state, la a- 
sigurarea unui progres mai rapid al 
țărilor în curs de dezvoltare.

Cei doi șefi de partid și de stat 
consideră că trebuie făcut totul pen
tru soluționarea oricărui conflict, a 
oricărei probleme litigioase dintre 
state numai pe calea tratativelor, 
pentru a preveni izbucnirea de noi 
conflicte, pentru normalizarea rela
țiilor dintre toate statele. Ei consi
deră că trebuie să se acționeze ferm 
în vederea realizării unei păci glo
bale, juste și durabile în .Orientul 
Mijlociu, bazată pe retragerea Is
raelului din toate teritoriile arabe 
ocupate în 1967, pe soluționarea pro
blemei palestiniene, prin realizarea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinian, inclusiv la crearea unul 
stat propriu, independent, pe asigu
rarea independenței, suveranității și 
integrității statelor din această zonă.

Cele două părți au salutat cu de
osebită satisfacție proclamarea inde
pendenței Zimbabwe, apreciind că 
această victorie încoronează lupta 
neabătută, plină de sacrificii, dusă 
de poporul din această țară șl mar
chează Începutul unei ere noi în is
toria sa. Victoria poporului din Zim
babwe are o profundă semnificație 
in actuala situație internațională de 
încordare, demonstrînd că nimic nu 
poate împiedica un popor să-și cu
cerească independența, să-și cîștige 
libertatea, să lupte pentru progresul 
■ău economic și sociaL

Cele două părți au reafirmat spri
jinul lor față de lupta justă a po
porului din Namibia pentru obține
rea independenței naționale, pentru 
a-și alege liber calea dezvoltării vi
itoare, in conformitate cu aspirațiile 
și interesele sale, și s-au pronunțat 
cu fermitate împotriva politicii co
lonialiste și neocolonîaliste, pentru 

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vizita Întreprinsă în țara dumneavoastră, care ne-a lăsat Impresii atît 

de profunde, s-a încheiat cu succes.
Trecînd frontiera de stat a României, vă adresez profunda mea recunoș

tință pentru ospitalitatea caldă, cu adevărat frățească, de care ne-am bucurat 
în toată perioada vizitei.

In contextul actualei situații Internaționale, amplul schimb de păreri 
pe care l-am efectuat în perioada vizitei în țara dumneavoastră a fost deose
bit de util pentru întărirea colaborării prietenești și a acțiunilor comune 
dintre cele două partide și țări ale noastre.

Sînt foarte bucuros de rodnicia vizitei pe care am efectuat-o în țara dum
neavoastră și vă adresez cordiale . urări de succese și mai mari în nobila 
dumneavoastră activitate pusă în slujba dezvoltării și înfloririi României 
socialiste, a păcii în Europa și în lume.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate 

Coreene

lichidarea totală și urgentă a poli
ticii de discriminare rasială și de 
apartheid.

Părțile și-au exprimat solidarita
tea cu lupta popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină pentru dez
voltarea liberă a țărilor lor, împotri
va agresiunii și intervenției imperia
liste, a oricărei forme de dominație 
și’ inegalitate.

Republica Socialistă România șl 
Republica Populară Democrată Co
reeană dau o înaltă apreciere rolu
lui țărilor nealiniate în viața inter
națională, in lupta împotriva vechil 
politici de dominație și asuprire, 
pentru depășirea politicii de blocuri 
și a zonelor de influență, pentru so
luționarea constructivă, în interesul 
tuturor popoarelor, a problemelor 
complexe cu care este confruntată 
omenirea.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, tovarășul Kim 
Ir Sen, au reafirmat hotărirea celor 
două partide de a întări colaborarea 
și solidaritatea cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, cu partide
le socialiste, democratice, pe baza 
principiilor independenței, egalității, 
respectării dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător linia 
politică, strategia și tactica revolu
ționară, în concordanță cu realitățile 
din țara respectivă, pentru transfor
mări revoluționare în societate, pen
tru progres social și pace în lume. 
Cele două partide vor dezvolta și 
consolida în continuare raporturile 
de solidaritate și colaborare cu miș
cările de eliberare națională, cu 
partidele de guvernămint din țările 
în curs de dezvoltare, cu alte parti
de democratice, cu organizații pro
gresiste. revoluționare de pretutin
deni, pentru o politică nouă, de des
tindere. de securitate și dezarmare, 
de lichidare a subdezvoltării și în
făptuire a noii ordini economice in
ternaționale. de largă colaborare în
tre toate națiunile lumii.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția deplină față de rezultatele 
vizitei in România a tovarășului K’m 
Ir Sen, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, și con
vingerea că întilnirlle și convorbiri
le purtate între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Kim Ir Sen, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrate 
Coreene, se înscriu ca un nou eve
niment, de mare însemnătate, în is
toria relațiilor de prietenie șl cola
borare frățească, de solidaritate mi
litantă dintre partidele, guvernele și 
popoarele celor două țări, ca o con
tribuție majoră la Întărirea unității 
țărilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
Ia cauza luptei pentru pace și secu
ritate internațională.

TIMIȘ • La Timișoara s-au 
desfășurat lucrările sesiunii ști
ințifice „Permanentă și con
tinuitate", organizată de Co
mitetul județean de cultură și 
educație socialistă. Comitetul 
județean U.T.C. și Muzeul Ba
natului, in cadrul manifestări
lor dedicate aniversării a 2 050 
de ani de la întemeierea pri
mului stat dac centralizat si 
independent. Pe parcursul a 
trei zile, in plen și in cele pa
tru secțiuni de lucru, academi
cieni. cadre universitare, cer
cetători științifici, muzeografi, 
arheologi și alți specialiști din 
domeniile științelor sociale si 
istoriei din București. Cluj-Na
poca, Iași, Craiova. Tg. Mureș, 
Oradea, Reșița, Sibiu. Timi
șoara și alte centre au prezen
tat peste 100 de comunicări pe 
teme privind istoria poporului 
român din cele mai vechi tim
puri. în lumina mărturiilor ar
heologice. a altor izvoare ma
teriale descoperite pe întreg 
teritoriul țării. (Cezar Ioana).

ARAD 9 „Primăvara arădea
nă", tradițională manifestare 
cultural-artistică aflată la cea 
de-a X-a ediție, se desfășoa
ră in acest an in perioada 10—18 
mai. Din programul primelor 2 
zile amintim sesiunea de comu
nicări științifice cu tema „2 050 
de ani de viață statală pe me
leagurile arădene", montajul 11- 
terar-muzical „Eroii de la Pâu- 
liș". prezentat Ia Monumentul 
eroilor de la Păuliș de către 
pionierii și șoimii patriei din 
județul Arad, spectacolul de 
gală cu filmul „Blestemul 
pămîntului, blestemul iubi
rii", prezentări de cărți, seri 
de poezie, dezbateri si specta
cole cultural-artistice organi
zate în localitățile Bîrsa, Hăl- 
magiu, Gurahonț, Almaș, Mo- 
neasa, Sebiș și altele, vernisajul

celui de-al treilea salon națio
nal de artă populară ce a avat 
loc în holul teatrului de stat din 
Arad. (Mircea Dorgoșan).

ARGEȘ • în poiana din co
muna Negrași a avut loc tradi
ționala serbare ■ câmpenească 
„Narcisa de aur — cântecele 
primăverii", dedicată fruntași
lor in producție, din consiliile 
unice agroindustriale Teiu, Slo
bozia și Costești. Au susținut 
frumoase programe artistice 
formațiile din localitățile ale că
ror unități fac parte din con
siliile agroindustriale mențio
nate. Cu acest prilej a avut loc 
și un simpozion pe tema ocro
tirii mediului înconjurător. (Gh. 
Cinstea).

IALOMIȚA 9 Consiliul de 
educație politică și cultură so

cialistă din județul Ialomița or
ganizează in această perioadă 
? lună a culturii ialomițene. 
Sînt organizate numeroase ma
nifestări politico-educative, cul
tural-artistice și tehnico-științi- 
fice în municipiile Slobozia și 
Călărași, în orașele Fetești și 
Țăndărei, în căminele culturale 
din localitățile rurale, între care 
spectacole susținute de cele mai 
bune formații de soliști ama
tori. simpozioane, expuneri, dez
bateri, montaje literar-muzicale. 
(Mihai’Vișoiu).

BACAU. 9 La galeriile de 
artă din Bacău a fost deschisă 
o interesantă expoziție cu lu
crări realizate de absolvenți ai 
școlii generale de artă din 
localitate. Cele aproape 100 
de lucrări de pictură, sculp
tură și grafică redau aspec
te de muncă de pe șantierele 
de construcții, din noile între
prinderi industriale și de pe 
ogoarele județului. (Gh. Baltă).
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16,00 Telex
16,05 Teleșcoală. Orele creativității
16.25 Curs de limba germană
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tort mari regizori*'. „Confesiunile 
unui spion nazist**. Premieră pe 
tară. Producție a studiourilor ame
ricane

22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 1
10,00 Telejuimail
10,25 La ordinea zilei în economie
19.45 Călătorie muzicală cu grupul co

ral ,,Song“ al Casei de cultură a 
studenților din București

20.10 Anunțuri și muzică
20,20 Studio T ’80. Răspundem prin fap

te hotăririlor Forumului tinerei ge
nerații — reportaj

20.45 Inscripții pe celuloid — în ritm de 
castaniete. Documentar artistic — 
producție a Televiziunii spaniole

21.10 Secvențe din filmul stagiunii mu
zicale

22,05 Telejurnal

AUREL GROAPĂ

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 mai. în țară : Vreme rece la 
Început, apoi In curs de încălzire ușoa
ră. Cerul va fi schimbător. Vor cădea 
averse Izolate de ploaie. Vint slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 2 șl

plus 8 grade, cele maxime între 10 și 
20 de grade, mai ridicate la sfirșitul in
tervalului. Brumă locală, îndeosebi în 
jumătatea de nord a țării. în primele 
două nopți. In București î Vreme rece 
la început, apoi în curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fi schimbător,'- favo
rabil ploii de scurtă durată. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 4 și • 7 grade, cele 
maxime între 15 și 18 grade la început, 
apoi în jur de 20 de grade, (ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

• DEȘEURILE RA
DIOACTIVE - ÎN SPA
ȚIUL EXTRATERESTRU? 
Un inginer din Bremen (R.F.G.), 
Peter Natenbruk, a făcut recent 
publice rezultatele mai multor 
studii privind amenajarea în 
spațiul extraterestru a unui de
pozit pentru deșeurile radioacti
ve, a căror eliminare constituie 
o problemă presantă, atît pentru 
prezent, dar mai ales pentru vii
tor. Se prevede astfel, relevă 
cotidianul ..Frankfurter Rund- 
schau", că în anul 1990. numai 
In R.F.G. vor exista 280 000 me
tri cubi de deșeuri periculoase, 
rezultate din toate sectoarele 
economiei. Un asemenea imens 
depozit, prevăzut a dura circa 
1 000 de ani, trebuie amplasat 
cit mai departe posibil de Terra,

Ia o altitudine situată între 
5 000 și 30 000 km. Transportarea 
deșeurilor în spațiu ar urma sâ 
se efectueze cu ajutorul Unor 
rachete. Lucrările de amenajare 
a unui astfel de depozit ar putea 
începe înainte de sfirșitul seco
lului.

• BUJIE PERFECȚIO
NATĂ. Specialiști canadieni 
au realizat o bujie super-per- 
fecționată cu ajutorul căreia 
motorul unui autovehicul poate 
demara la prima încercare, 
inclusiv la temperaturi care 
ajung pînâ la minus 40°C. Secre
tul îl constituie un electrod din 
tungsten, care conferă bujiei o 
energie superioară de 100 de ori 
în comparație cu o bujie norma
lă, folosindu-se aceeași canti
tate de energie electrică.

• UN EXEMPLAR 
RAR. Cel mai rar exemplar 
din ordinul primatelor existent 
în lume este considerat un mic 
lemurian cu urechile păroase 
care trăiește in Madagascar. De 
cînd a devenit cunoscut zoolo
gilor, el a fost văzut doar de 
patru ori. ultima, dată in 1966. 
în zona orașului Manakara, pe 
litoralul răsăritean al insulei.

© ÎN LOC DE COM
BUSTIBIL... MANIOC. In 
căutarea unor noi surse de ener
gie, în Noua Guinee s-a găsit o 
utilizare inedită maniocului. In
tr-adevăr. această plantă tropi
cală poate sluji ca materie pri
mă pentru obținerea, prin elec
troliză, a alcoolului, care la rin-

DE PRETUTINDENI
dul său, amestecat cu benzina 
obișnuită (în proporție de 1/4 
alcool, 3/4 benzină), poate pune 
în funcțiune motorul unui auto
mobil. S-a calculat că o supra
față de 500 hectare cultivată cu 
manioc poate asigura o produc
ție de 2 milioane litri de alcool.

• CEL MAI MIC A- 
PARAT DE SUDURĂ. A‘ 
paratul din fotografie, de fabri
cație franceză, cîntărește doar 
1.2 kg, dimensiunile sale fiind 
29/19 cm. Temperatura flăcării 
atihge 2 850°C, adică cu 1 000° 
mai mult decît instalațiile 
obișnuite de sudură autogenă.

Durata de funcționare este de o 
oră și jumătate, după care apa
ratul trebuie realimentat.

• CIVILIZAȚIA PRE
ISTORICĂ A YUKATA- 
NULUI. Vestigiile unei civi
lizații anterioare culturii Maya, 
care a cunoscut apogeul în pri
mele secole ale erei noastre, au 
fost descoperite recent de un 
grup de specialiști ai Fundației 
nord-americane „R.S. Peaboby" 
in peninsula Yukatan. Cercetă
rile, efectuate sub conducerea 
arheologului Richard Macneish 
au dus la identificarea a peste 
o mie de obiecte-unelte de lucru, 
vîrfuri de săgeți etc. care, 
după o primă estimare, datează 
de aproape 10 000 de ani. Noile 
cercetări au permis să se stabi
lească faptul că aceste locuri au 
fost, in vremurile preistorice, 
mult mai populate decît se cre
dea pînă acum.

• SAT ALIMENTAT 
EXCLUSIV CU ENERGIE 
SOLARĂ. Schuchuli, un mic 
sat indian din Arizona, care pină 
în prezent nu cunoștea decît 
lămpile cu petrol, a devenit pri
ma localitate din lume care utili
zează exclusiv energie solară. 
Rețeaua de distribuire a acestui 
„heliosat" a fost finanțată în co
mun de guvernul federal, auto
ritățile local© și membrii tribu
lui. Astfel, cei 96 indieni Papa- 
gos din acest sat au intrat direct 
în era spațială. Dispozitivele 
heliotehnice le furnizează ener
gia necesară pentru iluminat, 
pentru funcționarea frigiderelor, 
mașinilor de spălat, precum și 
pentru acționarea unei pompe 
de apă.

La 13 mai 1980 a încetat din viață 
tovarășul Aurei Groapă, membru su
pleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, membru 
în comitetul de conducere al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie. director tehnic al Institutu
lui central de chimie.

Născut la 6 august 1925 în comuna 
Filipeni, județul Bacău. Aurel Groapă 
a urmat cursurile Facultății de chi
mie a Universității din lași, după 
care a lucrat in diferite unități in
dustriale, de lnvățămînt si cercetare 
științifică, consacrîndu-si întreaga 
activitate dezvoltării industriei chimi
ce românești.

Membru al Partidului Comunist 
Român din anul 1956. inginerul Aurel 
Groapă și-a îndeplinit cu conștiincio
zitate sarcinile atît în producție. în 
invătămîntul superior și cercetarea 
științifică, dt și în funcțiile de con
ducere care l-au fost încredințate, 
participlnd activ la procesul de dez
voltare a chimiei românești. La Con
gresul al XII-lea al P.C.R. a fost 
ales membru supleant al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român.

Pentru meritele sale deosebite a 
fost distins cu ordine si medalii ală 
Republicii Socialiste România.

Prin moartea prematură a ingine
rului Aurel Groapă se pierde din 
rîndurile cercetătorilor un tovarăș 
care a adus o reală contribuție la 
dezvoltarea cercetării științifice si 
tehnologice în domeniul chimiei din 
tara noastră.

CONSILIUL NAȚIONAL 
PENTRU ȘTIINȚA 
ȘI TEHNOLOGIE

INSTITUTUL CENTRAL
DE CHIMIE
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România în lume
• Contact» Internaționale • Convorbiri • Prezența

„PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU - LUPTĂTOR

NEOBOSIT PENTRU O LUME MAI BUNĂ Șl MAI DREAPTĂ"

Un articol apărut in revista
DELHI 13 (Agerpres). — Revista 

Indiană „Unity International" publi
că, pe prima pagină, însoțit de 
fotografia președintelui Nicolae 
Ceaușescu, un amplu articol consacrat 
personalității proeminente a conducă
torului partidului și statului nostru, 
„revoluționar ferm, om de stat ex
cepțional, umanist consacrat și luptă
tor neobosit pentru o nouă ordine 
economică internațională bazată pe 
egalitate, dreptate și libertate". „Ro
mânii— se arată în articol — și-au 
încredințat destinele unui om care 
este simbolul strălucit al virtuților 
nobile ale poporului, unui om a cărui 
viață este parte integrantă din viața 
țării Șjjle".

Subliniind prodigioasa activitate 
Internațională a conducătorului parti
dului și statului nostru, precum și 
legătura organică dintre politica in
ternă și externă a țării noastre, arti-

indiană „Unity International"
colul menționează că, „datorită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Româ
nia a ciștigat un ioc de cinste intre 
națiunile de frunte ale lumii. Nicolae 
Ceaușescu înscrie o pagină nouă in 
istoria României, mat<;rializind aspi
rațiile poporului român pentru dem
nitate, democrație și progres. Sub 
conducerea sa dinamică, ultimii 15 
ani au reprezentat o perioadă de 
mare efervescență patriotică și de 
Împliniri fără precedent in toate do
meniile de activitate. Această perioa
dă de realizări ieșite din comun poate 
fi numită, pe bună dreptate, -anii 
Ceaușescu-, cu alte cuvinte, anii in 
care România socialistă s-a manifes
tai in cadrul comunității internațio
nale ca o țară ce luptă pentru ca 
lumea de azi și de miine să fie cu 
adevărat mai bună și mai dreaptă" 
— conchide „Unity International".

DESCHIDEREA UNOR EXPOZIȚII ROMÂNEȘTI LA ATENA

ATENA 13 (Agerpres). — Casa de 
cultură a prieteniei greco-române din 
Atena a inițiat o serie de acțiuni de
dicate împlinirii a 100 de ani de la 
stabilirea relațiilor diplomatice ro- 
mâno-elene și a 2 050 de ani de la 
constituirea primului stat dac cen
tralizat și independent. La Centrul 
cultural ăl primăriei Atenei a fost 
inaugurată o expoziție de fotografii 
documentare ce prezintă monumen
tele dacioe din Munții Orăștiei.

Totodată, s-a inaugurat o expozi
ție de carte românească tradusă in 
limba greacă, precum și de carte 
greacă tradusă în limba română. La 
loc de frunte se află volumele tra
duse în limba greacă din operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
cum și cărțile grecești dedicate 
personalității „demiurgului României 
noi“. In expoziție figurează, de a- 
semdnea. cartea „Cercetări în dome
niul sintezei și caracterizării compu- 

lucrare a 
inginer 

limba
șllor macromoleculari". 
tovarășei academician doctor 
Elena Ceaușescu. apărută în 
greacă.

Sînt expuse titluri din 
le scriitorilor români clasici, 
giile de poezie alcătuite de Iannis 
Ritsos, Menelaoa Ludemis. Castas 
Assimacopoulos. ca și numeroase tra
duceri din lucrările criticilor români 
contemporani.

în cadrul adunării publice care 
a avut loc au luat cuvîntul Petros 
Haris, președintele Casei de cul
tură a prieteniei greco-române. 
Theodoroș Katrivanos, secretarul ge
neral al acestei instituții, scriito
rul Gheorghios Hurmuziadis. care au 
evocat pe larg legăturile tradiționa
le de prietenie dintre popoarele ro
mân si elen, lupta lor comună pen-

opere- 
antolo-

tru libertate șl independentă națio
nală.

Vorbitorii au accentuat îri mod 
deosebit semnificația întîlnirilor la 
nivelul cel mai înalt, din ultimii ani, 
pentru dezvoltarea prieteniei tradi
ționale romăno-elene, statornicirea 
unui climat de pace, colaborare și 
securitate în Balcani, în Europa și 
în întreaga lume.

A luat, de asemenea, cuvîntul am
basadorul României la Atena, Ion 
Brad. în încheierea manifestării a 
fost prezentat filmul „Trepte de is
torie".

La inaugurarea celor două expo
ziții și la adunarea publică au parti
cipat Dimitrios Beis. primarul gene
ral al Atenei. Emmanuel Cotris, pre
ședintele Comisiei de politică exter
nă a Parlamentului elen'. Illas Iliou, 
președintele Partidului Uniunea De
mocratică de Stingă (E.D.A.). Hara- 
lambos Drakopoulos. secretarul C.C. 
al P.C. din Grecia (interior), Leo
nidas Kyrkos, deputat, Nicholas Ka- 
loudis, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Grecia, deputat. Ha- 
ralambos Protopapas, membru al Bi
roului Politic al C.C. al partidului 
KODISO. I. Koutzoheras, deputat din 
partea PASOK, președintele centru
lui elen al „Penclubului", alte per
soane oficiale, academicieni, oameni 
de cultură și artă, oameni de afa
ceri, un numeros public. Manifestă
rile s-au bucurat de un deosebit 
succes.

La Universitatea din Atena, în 
marele amfiteatru al Facultății de fi
lozofie și litere. în fața unei nu
meroase asistențe, acad. prof. Emil 
Condurachi a ținut o conferință 
dedicată legăturilor dintre civilizația 
geto-dacică și cea elenă în epoca lui 
Burebista.

ALTE MANIFESTĂRI CONSACRATE ȚÂRII NOASTRE

DACCA 13 (Agerpres) — Manifes
tările organizate in Republica Popu
lară Bangladesh cu prilejul aniversă
rii a 2050 de ani de la constituirea 
primului stat dac centralizat și inde
pendent includ și organizarea unui 
festival al filmului românesc.

La ceremonia deschiderii festivalu
lui au participat miniștri, membri ai 
parlamentului, oameni de cultură și 
artă, un numeros public. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în 
gladesh.

Ban-

a avut Ioc, sub auspiciile Asociației 
Danemarca—România și ambasadei 
române, o seară culturală românească. 
Compozitorul Vagn Holmboe si pic
torița Meta May Holmboe au prezen
tat aspecte ale luptei seculare duse 
de poporul român pentru libertate și 
neatîrnare.

Seara culturală «-a Încheiat cu un 
program de melodii populare româ
nești, prezentate publicului de com
pozitorul Vagn Holmboe.

- în
oma-

COPENHAGA 13 (Agerpres). 
continuarea manifestărilor de 
giere în Danemarca a 2050 de ani de 
la constituirea primului stat dac cen
tralizat și independent, la Copenhaga

ROMA 13 (Agerpres). — La Bi
blioteca română din Roma a avut 
loc o întâlnire cu tema „Poezia ro
mânească", prilejuită de recenta a- 
pariție în editura „Feltrinelli" a vo
lumului „Poezia românească de a- 
vangardă".

Parlamentelor și parlamentarilor
un rol important in pregătirea temeinică
a reuniunii general-europene de la Madrid

Intervenția reprezentantului român Ia Conferința 
Interparlamentară în problemele securității și cooperării 

euronene
climat cît mai favorabil pentru pre
gătirea temeinică și asigurarea succe
sului reuniunii de la Madrid. în acest 
scop, delegația română a cerut ca 
actuala conferință parlamentară să se 
pronunțe pentru ca reuniunea de la 
Madrid să acorde prioritate măsurilor 
de dezangajare militară și dezarmare 
pe continent, pentru încetarea cursei 
înarmărilor, trecerea la măsuri reale 
de dezarmare, începerea neintîrziată 
de negocieri în vederea renunțării 
definitive la dezvoltarea arsenalelor 
de rachete pe continent. O impor
tanță deosebită în acest sens ar avea 
adoptarea la reuniunea de la Madrid 
a hotârîrii de a se convoca o confe
rință specială de dezarmare în Eu
ropa, care să se desfășoare în ca
drul Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, de a se trece 
la încheierea unui pact general de 
renunțare la forță si la amenințarea 
cu forța.

Referindu-se la chemările cuprinse 
în „Apelul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România către 
toate parlamentele și popoarele ță
rilor participante la Conferința gene- 
ral-europeană de la Helsinki" și la 
crearea în cadrul parlamentului ro
mân a unui organism special care se 
ocupă de problemele securității si 
cooperării în Europa, reprezentantul 
român s-a pronunțat pentru adopta
rea unui document final constructiv, 
care să contribuie efectiv la spriji
nirea acțiunilor menite să ducă la 
realizarea de progrese reale pe linia 
edificării securității și 
cooperării pe continent, 
recomandări de substanță 
uniunea de la Madrid.

BRUXELLES 13 (Agerpres). — La 
lucrările plenare ale celei de-a patra 
conferințe interparlamentare în pro
blemele securității și cooperării eu
ropene continuă prezentarea poziții
lor delegațiilor participante în legă
tură cu ansamblul problemelor pri
vind aplicarea prevederilor Actului 
final de la Helsinki, în mod deosebit 
privind acțiunile întreprinse pe plan 
parlamentar în vederea sprijinirii 
eforturilor pentru reluarea si conso
lidarea politicii de destindere, pentru 
crearea condițiilor propice dezvoltării 
largi a colaborării și înțelegerii pe 
continent. în intervențiile lor. dele
gațiile grupurilor naționale din ță
rile participante la Conferința pentru 
securitate si cooperare în Europa au 
evidențiat necesitatea de a se mani
festa voința și răspunderea politică 
pentru ca actuala întâlnire să poată 
avea o influentă cît mai favorabilă 
asupra reuniunii general-europene de 
la Madrid.

Subliniind semnificația conferinței 
de la Bruxelles în contextul apropia
tei reuniuni de la Madrid, reprezen- 
tantijl român. Marin Radoi. a pre
zentat concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind răspunderile care 
revin parlamentarilor și parlamente
lor. alături de guverne si alte forte 
politice, de a nu precupeți nici un 
efort pentru a se împiedica ca ac
tuala stare de tensiune din viata in
ternațională să ducă la înrăutățirea 
relațiilor intereuropene. de a se con
tracara orice acțiuni care pot con
traveni procesului edificării securi
tății si cooperării pe continent. El a 
arătat că principialul obiectiv al con
ferinței trebuie să fie crearea unui

dezvoltării 
să conțină 
pentru re-

In sprijinul destinderii și al înfăptuirii
dezarmării

LUCRĂRILE SESIUNII PREZIDIULUI CONSILIULUI MONDIAL 
PAC 11

în cadrul sesiunii a fost adoptat un 
apel în care se subliniază necesitatea 
sprijinirii destinderii, impulsionării 
tratativelor de dezarmare și reorga
nizării echitabile a relațiilor econo
mice internaționale. A fost adoptată, 
de asemenea, o rezoluție în pro
blemele securității și cooperării în 
Europa. *

AL
BUDAPESTA 13 (Agerpres). — La 

Budapesta s-au desfășurat lucrările 
sesiunii Rrezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii, la care au luat parte 
delegați din aproape 80 de țări, între 
care si România, precum si reprezen
tanți ai mai multor organizații inter
naționale.

Austria va continua să promoveze
o politică de pace și colaborare internațională

Declarațiile ministrului de externe. Willibald Pahr
VlENA 13 (Agerpres). — Agenția 

Â.P.A. informează că în cadrul unui 
simpozion științific organizat la Vie- 
na, ministrul de externe austriac, 
Willibald Pahr, a prezentat referatul 
„Bazele și obiectivele politicii exter
ne a Austriei in cei 25 de ani care 
au trecut de la semnarea Tratatului 
de stat cu Austria".

Vorbitorul a arătat că Austria se 
va menține și în viitor la echidistan
ță de marile puteri și de blocurile 
militare ; ea va depune, în conti
nuare, eforturi pentru a contribui la 
eliminarea disensiunilor și tensiuni
lor dintre blocurile militare.

Referindu-se la relațiile țării sale 
cu statele socialiste, ministrul aus
triac a arătat că au fost stabilite cu 
acestea relații de 
El a menționat că 
în prezent Austria

ceste țări peste 230 de acorduri pri
vind cooperarea în diverse domenii.

în legătură cu dialogul dintre ță
rile in curs de dezvoltare și statele 
industrializate, șeful diplomației 
austriece s-a pronunțat pentru insti
tuirea unei noi ordini economice in
ternaționale. El a arătat, de aseme
nea. că Austria are tot interesul ca 
tensiunile din Europa să fie înlătu
rate și ca procesul inițiat de Confe
rința pentru securitate și cooperare 
in Europa să fie continuat.

bună vecinătate, 
din 1955 și pînă 
a semnat cu a-

(jPZW aWIJALITA TEA I’OLTrjCĂ)

Dezvoltarea economică condiție esențială
a consolidării independenței statelor africane
In desfășurarea luptei duse de 

popoarele Africii pentru lichidarea 
subdezvoltării și consolidarea inde
pendenței naționale, recenta se
siune la nivel înalt a O.U.A. s-a 
înscris ca un eveniment de deose
bită importanță. Este pentru prima 
dată de la crearea Organizației 
Unității Africane (1963) cind a avut 
loc o reuniune a șefilor de stat 
africani consacrată în exclusivitate 
problemelor economice.

Inițiată in urmă cu un an, con
ferința O.U.A. a prilejuit o amplă 
trecere în revistă a problemelor cu 
care este confruntat continentul, 
permițind în acest cadru desprinde
rea unor concluzii de cea mai mare 
însemnătate pentru înfăptuirea as
pirațiilor de progres și bunăstare 
ale tinerelor state africane. Astfel, 
atit din luările de cuvînt ale parti- 
cipanților, cît și din documentele 
adoptate la încheierea dezbaterilor 
s-a degajat ideea fundamentală că 
menținerea și consolidarea inde
pendenței nu este posibilă fără 
accelerarea dezvoltării economice, 
fără lichidarea marilor decalaje 
care continuă să separe țările in 
curs de dezvoltare de cele indus
trializate. „Ne-am ciștigat inde
pendența politică — declara pre
ședintele Nigeriei, Shehu Shagari — 
iar la ora actuală se impune să 
luptăm pentru eliberarea econo
mică deplină. Este unanim recunos
cut faptul că o reală independență 
politică n-u poate fi asigurată decît 
printr-o dezvoltare economică sus
ținută".

într-adevăr, realitățile Africii de 
astăzi confirmă întru totul aceste 
aprecieri, împărtășite dealtfel de 
numeroși alți vorbitori. Deși dis
pune de imense resurse de materii 
prime (cupru, fier, fosfați, uraniu, 
crom, azbest etc.), deși in decursul 
anilor care au trecut de la cuceri
rea independenței o serie de tinere 
state au depus eforturi susținute 
pentru valorificarea în folosul pro
priu a bogățiilor naturale. Africa 
continuă să rămînă un continent al 
subdezvoltării. Indicele utilizării 
resurselor solului și subsolului este 
cu mult sub nivelul dorit, sectorul

se află într-un. stadiuindustrial se află într-un . stadiu 
incipient, iar acțiunea de formare 
a cadrelor 
diverselor 
bate pasul _
eforturile depuse pentru 
rea urmărilor dominației
— obiectiv prioritar al tuturor sta
telor continentului — întâmpină 
serioase dificultăți, făcînd ca deca
lajele care separă Africa de statele 
industrializate să nu se micșoreze, 
ci, dimpotrivă, să crească. Potrivit 
datelor publicate de O.N.U.. 20 din 
cele 31 de țări cele mai sărace din

proprii, atît de necesare 
sectoare de activitate, 

pe loc. Din această cauză, 
înlătura- 
coloniale

După reuniunea 

la nivel inalt a 0. U. A

lume sînt africane, iar produsul 
național brut al continentului repre
zintă la ora actuală doar 2,7 la 
sută din produsul mondial.

Dealtfel, la conferința franco-a- 
fricană la nivel inalt de la Nisa, 
care a avut loc imediat după în
cheierea reuniunii de la Lagos, au 
fost relevate un șir de date supli
mentare deosebit de semnificative 
în acest sens. Așa. de pildă, pre
ședintele Senegalului. Leopold Se- 
dar Senghor s-a referit, pe bună 
dreptate, la existenta pentru o se
rie de țări africane „a unui nou 
tip de situație colonială, chiar și 
mai dură decit cea veche". Cu tir 
tiu de exemplificare, s-a arătat că, 
în ciuda crizei economice, puterea. 
de cumpărare a țărilor bogate con- ’ 
tinuă să crească. în timp ce in
flația. creșterea preturilor. între 
care șl la petrol, si lipsa acută de 
alimente au „consecințe catastrofale 
asupra continentului african".

Pornind de la aceste realități, ca 
șl de la faptul că dificultățile exis
tente vor continua să dăinuie 
și în viitor, recenta reuniune 
la nivel înalt a O.U.A. a adop
tat „Programul de acțiune de 
la Lagos", care conține liniile di-

rectoare ale unei adevărate stra
tegii a dezvoltării Africii, atît pe 
termen scurt, cit și în perspectivă, 
în document se subliniază „nece
sitatea de a se trece de la vorbe 
la fapte, ca o condiție esențială a 
asigurării progresului economic și 
social, a consolidării independen
ței"; sint abordate totodată princi
palele sarcini ce revin astăzi tine
relor state ale continentului. In 
acest cadru, un accent deosebit se 
pune pe dezvoltarea sectorului 
agricol, sector care nu numai că 
înglobează marea majoritate ă 
populației active din țările afri
cane, dar capătă o importanță 
tot mai mare pe fondul „exploziei 
demografice" ce are loc pe conti
nent ; astfel, dacă in 1963, anul 
fondării O.U.A., în Africa existau 
273 milioane de locuitori, peste 
două decenii, respectiv în anul 2000, 
această cifră va depăși 800 de mili
oane. în același timp, programul 
preconizează intensificarea efortu
rilor pentru accelerarea dezvoltării 
sectorului industrial,
accentul pe problemele energeticii, 
precum și pe valorificarea supe
rioară a resurselor naturale. După 
cum subliniază insă documentul, 
aceste obiective nu pot fi realizate 
în absența unei cooperări efective 
și reciproc avantajoase între sta
tele africane, la nivel regional și 
continental, prevăzindu-se. în con
secință, crearea unei comunități 
economice africane.

Al doilea document adoptat la 
reuniunea de la Lagos vine să com
pleteze „Programul de acțiune", 
evidențiind necesitatea creșterii 
rolului statelor africane in cadrul 
„Grupului celor 77", al tuturor ne
gocierilor pe teme economice de 
mare amploare și actualitate. Am
bele documente dau astfel expre
sie elocventă hotârîrii Africii de a 
acționa în continuare pentru acce
lerarea dezvoltării lor economice, 
pentru înlăturarea discriminărilor 
în relațiile comerciale internațio
nale și pentru instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale.

Evenimentele din Uganda
KAMPALA 13 (Agerpres). — Un 

comunicat difuzat marți de pastul de 
radio Kampala și reluat de agențiile 
France Presse, Associated Press și 
Reuter anunță că în Uganda puterea 
a fost preluată de Comisia militară a 
Frontului Național de Eliberare, care 
l-a destituit pe președintele Godfrey 
Binaisa din joate funcțiile sale și a 
procedat la dizolvarea guvernului. 

, Comunicatul menționează, de aseme
nea, că funcțiile executive vor fi 
exercitate de o comisie prezidențială 
formată din trei sau patru membri 
și că va fi format un nou guvern a 
cărui componență va fi stabilită de 
acest organism. Comunicatul este 
semnat de Paulo Muwanga, șeful Co
misiei militare, ministru al muncii 
în precedentul guvern.

Pe de altă parte, sursele citate in
formează că președintele Godfrey 
Binaisa se află la reședința sa de la 
Entebe, din apropierea capitalei, un 
purtător de cuvînt al acestuia ară
tând că el intenționează să-și exer
cite in continuare funcția de șef al 
statului.

punîndu-se

Nicolae N. LUPU
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AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

LA HARARE A AVUT LOC MARȚI CEREMONIA DEPUNERII JURAMIN- 
TULUI de către membrii celor două camere ale primului parlament al Repu
blicii Zimbabwe. In Camera Inferioară, ai cărei membri, cu atribute legis
lative, au fost desemnați în cadrul alegerilor din februarie, acest an, repar
tizarea locurilor este următoarea : Uniunea^ Națională Africană Zimbabwe
- Frontul Patriotic - 57 de deputați, Uniunea Poporului African Zimbabwe
- 17 deputați, Consiliul Național African — 3 deputați, iar populația albă — 
20 de deputați. Cei 40 de membri ai Camerei Superioare, senatul, au fost 
aleși în luna martie.

CONVORBIRI CHINO-MAURITA- 
NIENE. La Beijing au avut loc con
vorbiri între Hua Gupfeng, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze. si locotenent-colonelul 
Mohamed Khouna Quid Haidala, 
președintele Comitetului Militar de 
Salvare Națională, șeful statului și 
guvernului Mauritaniei. care, se află 
într-o vizită oficială în capitala 
chineză. După cum relatează agen
ția China Nouă, au fost examinate 
aspecte legate de dezvoltarea rela
țiilor de prietenie si cooperare din
tre . China și Mauritania si o serie 
de probleme ale situației interna
ționale actuale.

ALEGEREA ȘEFULUI STATU
LUI ÎN SAO TOME ȘI PRINCIPE. 
Adunarea Națională Populară a Re
publicii Democratice Sao Tome și 
Principe l-a ales în unanimitate în 
postul de președinte al tării pe Ma
nuel Pinto da Costa, președintele 
Mișcării de Eliberare din Insulele 
Sao Tome și Principe. în cadrul 
aceleiași ședințe a adunării a 
loc și învestitura oficială a 
ședintelui ales.

avut 
pre-

EX-MINISTRUL AFACERILOR 
TERNE AL R.S. VIETNAM. Ngu
yen Co Thach, și-a încheiat vizita 
întreprinsă în Malayezia, la 
ția guvernului acestei țări, 
mează agenția V.N.A. în 
vizitei, ministrul vietnamez . 
primit de premierul Datuk Hussein 
Onn si a avut convorbiri cu omolo
gul său Tengku Datuk Ahmed Rit- 
hauddeen cu privire la relațiile 
bilaterale și la probleme internațio
nale de interes reciproc, precizează 
aceeași agenție.

invlt-a- 
infor- 

timpul 
a fost

I cLb

ALEGERI PRELIMINARE. în 
statele Maryland și Nebraska s-au 
desfășurat marți alegeri prelimina
re pentru desemnarea a 83 de dele
gați în Convenția națională demo
crată și 55 de delegați în cea repu
blicană.

incit în perioada pînă in 1990 o 
creștere economică de unu la sută 
să fie însoțită de o 
lizării de energie cu
sută.

sporire a uti- 
numal 0,7 la

REVENDICA-
La chemarea 

sindicale

CONGRESUL INVAȚAMINTU- 
LUI PUBLIC DIN R. P. BULGA
RIA. La Sofia au luat sfîrșit marți 
lucrările primului Congres al în- 
vățămintului public din R. P. Bul
garia. La lucrări au luat parte 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P. C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, alți 
conducători de partid și de stat.

EVOLUȚIA COMPLEXULUI OR
BITAL „SALIUT-6" — „PRO- 
GRESS-9". Se apropie de sfirșit 
operațiunile prevăzute a se înfăptui 
pe orbită cu nava cosmică automată 
de transport „Progress-9". Toate lu
crurile aduse de navă au fost 
transportate la bordul lui ..Saliui-6", 
iar rezervoarele complexului or
bital au fost completate cu carbu
ranți. Echipajul stației, format din 
cosmonauta Leonid Popov si Valeri 
Riumin. a continuat să efectueze o 
serie de expediente.

AMPLE ACȚIUNI 
TIVE IN FRANȚA, 
principalelor centrale 
franceze, marți a avut Ioc o „Zi 
națională de acțiune" a oamenilor 
muncii, organizată în semn de pro
test împotriva deciziei autorități
lor de a mări contribuția cetățeni
lor pentru acoperirea unei părți a 
deficitului serviciilor de ocrotire a 
sănătății. La Paris. Confederația Ge
nerală a Muncii a organizat un 
marș de protest la care au partici
pat aproximativ 200 000 de persoa
ne. Demonstranții purtau pancarte 
în care criticau politica în dome
niul asistenței medicale. Se apre
ciază că acțiunile revendicative de 
marți ale oamenilor muncii fran
cezi au fost unele dintre cele mai 
ample din ultimul an.

MAȘURI PENTRU ECONOMI
SIREA 
giei ai 
Pieței 
xelles, 
măsuri 
care vizează, între altele, reducerea 
consumului de petrol în următorii 
zece ani. Astfel, s-a convenit ca 
ponderea țițeiului în consumul to
tal de energie al C.E.E. să scadă 
la 40 la sută, față de 50 Ia sută în 
prezent. Potrivit măsurilor, se pre
conizează ca economisirea de ener
gie să se realizeze de așa manieră

ENERGIEI. Miniștrii ener- 
celor nouă țări membre ale 
comune, reuniți la Bru- 
au aprobat un pachet de 
propuse de Comisia C.E.E.,

DECLARAȚIILE PREMIERULUI

TURNEUL PREMIERULUI KU- 
WEITIAN. Președintele Republicii 
Arabe Siriene. Hafez Al-Assad. a 
conferit marți cu primul ministru al 
Kuweitului, șeicul Saad Abdullah 
AI Sabah, care efectuează o vizită 
oficială la Damasc. în cadrul unui 
turneu prin mai multe capitale 
arabe. Anterior, primul ministru al 
Kuweitului a vizitat Iordania. Co
municatul comun iordaniano-ku- 
weitian subliniază necesitatea men
ținerii regiunii Golfului în afara 
conflictelor și transformării regiupi 
Oceanului Indian într-o zonă a pă- 
cii. Cele două părți au reafirmat câ 
se impune retragerea Israelului dir« 
toate teritoriile arabe ocupate și re
cunoașterea drepturilor naționale 
legitime ale poporului palestinian 
la autodeterminare, inclusiv a drep- . 
tului de a-și crea un stat liber și 
independent.

INDIEI, INDIRA GANDHI. Guvernul 
Indian este decis să acționeze ferm pentru îmbunătățirea situației pătu
rilor celor mai defavorizate ale populației, pentru crearea 
in vederea asigurării dezvoltării social-economice a acestei 
cuitorilor țării a declarat primul ministru al Indiei, Indira 
cadrul unui miting desfășurat in orașul Nagpur. Combaterea sărăciei, a 
spus ea, reprezintă o latură importantă a politicii interne a guvernului, 
„programul în 20 de puncte" existent în acest sens urmînd să aibă un 
rol de primă importanță in cadrul eforturilor pe care le fac autoritățile.

de condiții 
părți a lo- 
Gandhi, in

SEUL

O expoziție-avertisment

Puternice demonstrații 
împotriva legii marțiale

SEUL 13 (Agerpres). — în univer
sitățile din Seul și din alte orașe sud- 
coreene continuă demonstrațiile stu
denților care cer abolirea legii mar
țiale, acordarea de libertăți democra
tice, drepturi sindicale, libertatea pre
sei. După cum relevă agenția Reuter, 
circa 3 000 de studenți de la universi
tatea Yeunsei, cea mai mare din Seul, 
la care s-au alăturat studente de la 
Universitatea Ewha, au participat 
marți la un marș pe străzile orașului 
scandînd lozinci în sprijinul reven
dicărilor lor. Poliția a intervenit cu 
brutalitate, folosind gaze lacrimogene.

Potrivit agenției citate, circa 300 de 
persoane au fost rănite în cursul 
ciocnirilor dintre poliție și demon
stranți. Au fost operate numeroase 
arestări.

Demisia guvernului egiptean
CAIRO 13 (Agerpres). — După cum 

Informează agenția M.E.N., Mustafa 
Khalil. primul ministru și ministrul 

. egiptean al afacerilor externe, a pre
zentat demisia guvernului său pre
ședintelui republicii, Anwar El Sa
dat. în scrisoarea de demisie, premie
rul Khalil a precizat că a luat aceas
tă hotărîre pentru a permite pre
ședintelui Sadat să formeze o nouă 
echipă guvernamentală care să co
respundă noii faze de reconstrucție 
națională a Egiptului, ale cărei linii 
directoare urmează a fi anunțate în 
curînd de șeful statului egiptean.

Pînă la formarea unui nou cabi
net. președintele Sadat a cerut pre
mierului demisionar și echipei sale 
ministeriale să rezolve in continuare 
problemele curente.

In cadrul ofensivei de primăvară, mii de delegați sindicali reuniți la Tokio 
au organizat o puternică manifestație, cerind îmbunătățirea condițiilor de 

lucru și de viață ale muncitorilor

tn timp ce la Geneva se desfășura 
sesiunea de primăvară din acest an 
a Comitetului pentru dezarmare — 
care, din păcate, nu s-a încheiat 
nici de data aceasta cu vreun re
zultat concret, ceea ce este de na
tură să genereze justificate senti
mente de nemulțumire in rindul 
opiniei publice — o originală iniția
tivă a venit, să se înscrie ca o su
gestivă replică la sterilitatea dis
cuțiilor in legătură cu această pro
blemă vitală. Este vorba despre 
organizarea pe culoarele Palatului 
Națiunilor, deci in însăși incinta 
unde au loc ședințele Comitetului 
pentru dezarmare, a unei expoziții 
cuprinzind, pe mari panouri, foto
grafii, grafice și statistici revela
toare, însoțite de texte percutante, 
care pun in lumină cerința urgentă, 
vitală a înfăptuirii dezarmării.

Iată citeva „secvențe" din aceas
tă „expoziție-avertisment". t

Mai întîi, ca un fel de moto, o 
declarație aparținînd secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim : 
„Umbra pe care o poartă constant 
deasupra noastră arnțyle nucleare 
și stocurile gigantice de arme cla
sice întunecă tot mai mult ori
zontul".

Urmează apoi, in chip de ilus
trare, un șir de date, însoțite de 
fotomontaje și de scurte, concluzii, 
care fac de prisos orice comentariu:

• „Principalele arsenale ale glo
bului adăpostesc astăzi echivalen
tul a circa 1 350 000 de bombe tip 
Hiroshima, adică o cantitate de 
exploziv suficientă pentru a dis
truge orice urmă de viață pe glob, 
nu o dată, ci de mai multe ori. 
Planeta noastră s-ar transforma 
intr-o planetă a morții".
• „Priorități aberante : In fie

care an se irosesc de 20 de ori mai 
mulți bani pentru programele mili
tare decit ajutorul acordat țărilor

lumii a treia. In domeniul cercetă
rilor in scopuri de război se chel
tuiesc sume de 6 ori mai mari 
decit cele consacrate energiei — 
domeniu atit de important pentru 
dezvoltarea lumii contemporane. 
In două zile, lumea cheltuiește pen
tru înarmare tot atit cit se alocă 
in programele O.N.U. pentru dez
voltare in decursul unui intreg an".

In continuare, tabele sugestive 
înfățișează perspectivele ce s-ar 
deschide omenirii prin folosirea 
in scopuri pașnice a imenselor sume 
irosite astăzi pentru înarmări. 
Transcriem, tot fără comentarii, 
citeva din aceste date :

• „De ce să nu investim in viață? 
Este infinit mai puțin costisitor de 
a miza pe om și pe viață decit de a 
investi în arme și in moarte. O 
reducere a cheltuielilor militare, 
chiar minimă, ar ajuta în măsură 
imensă la rezolvarea problemelor 
vieții de toate zilele. Cu cheltuie
lile destinate înarmării și instruirii 
unui soldat se poate asigura edu
cația școlară a 80 de copii. Contra
valoarea unui submarin nuclear 
de lansat rachete este suficientă 
pentru construirea a 450 OV 1 de 
locuințe. Cu prețul plutoniuliL con
ținut intr-o armă, nucleară i ‘■'di- 
mentară, 2 500 de persoane pac' 
neficia de apă salubră și serviciîU 
sanitare necesare".

Și, ca o concluzie finală a expo
ziției, pe un panou alb, un text cu 
litere imense :

Nu există decît o singură alterna
tivă : DEZARMARE IMEDIATA ! .

Intr-adevăr, aceasta este sin
gura concluzie ce se impune întregii 
omeniri, in numele primului și celui 
mai important drept al omului — 
dreptul la viață, dreptul la pace ■

Viorel POPESCU

Recesiune" sau „depresiune" ?
Săptăminalul „Euroforum". pu

blicație editată la Bruxelles de Di
rectoratul general pentru informa
ții al Pieței comune, publică un ar
ticol intitulat „Extinderea in rindul 
vest-europenilor a temerii de a de
veni șomer", in care tratează diver
sele aspecte ale acestei probleme, 
temă de stringentă 
lumea occidentală, 
rează ca moto o 
generis aparfinind 
ședințe al 
„Recesiune 
tău rămine 
atunci cind 
de muncă"

„Nu mai 
noutate faptul că șomajul a deve
nit o plagă, care se extinde tot mai 
mult in lumea occidentală, afec- 
tind un număr din ce in ce mai 
mare de cetățeni. Potrivit unei an
chete efectuate de comisia Pieței 
comune in cele nouă țări membre, 
aproape jumătate din cei întrebați 
au răspuns că au fost sau sint, in
tr-un fel sau altul, afectați de 
șomaj. 13 la sută din persoanele 
anchetate au afirmat că in ultimii 
trei ani s-au aflat in diferite pe
rioade fără lucru, iar 36 la sută au 
avut pe cineva apropiat care a fost 
înscris pe listele șomerilor, tn ca
drul aceleiași anchete s-a relevat 
că șomajul în rindul tinerilor de la

actualitate In 
După ce inse- 

„definitie" sui- 
fostului pre- 

S.U.A., Truman — 
este atunci cind vecinul 
fără lucru ; depresiune, 
tu însuți îți pierzi locul 
— revista scrie : 
este pentru nimeni o

20 la 29 de ani a crescut In aceeași 
perioadă cu 66 la sută.

Din categoria celor 13 la sută 
care au trăit experiența dureroasă 
a șomajului, patru din zece au de
clarat că n-au avut de lucru mai 
mult de un an ; un procent asemă
nător a declarat că sint încă in 
căutare de lucru ; multi (in special 
femei) au spus că nu mai au nici o 
speranță să. găsească de lucru.

Ancheta a fost dusă mai departe, 
pentru a se constata că printre per
soanele rămase fără lucru numai 
două treimi s-au înregistrat la bi
rourile 
muncă 
ceva . .
primit unele ajutoare.

Așa se și explică de ce aproxi
mativ 66 la sută dintre cei anchetați 
consideră că șansele găsirii de lucru 
in regiunea lor sau in alte regiuni 
sînt foarte slabe. Cei mai pesimiști 
sint tinerii pînă la 24 de ani și per
soanele care nu au avut de lucru 
mai mult de o jumătate de an ; 
acestea sint categoriile care se simt 
cel mai amenințate.

Desigur, se poate discuta despre 
termenii „recesiune" sau „depre
siune" — dar realitatea este, din 
păcate, indiscutabilă t creșterea 
continuă a șomajului.

plasare a brațelor de 
doar 

puțin de jumătate au
de
Si, dintre acestea, 

mai

N. PLOPEANU
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