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DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea titlului de onoare suprem „Erou al Republicii 
Socialiste România" locotenentului major Dumitru S. Prunariu, 
cosmonaut-cercetător din armata Republicii Socialiste România

Expresie a relațiilor de colaborare și solidaritate dintre România socialistă 

și noile state independente ale Africii,

LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU, IERI A ÎNCEPUT

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI
REPUBLICII GHANA DR. HULA LIMANN

Ceremonia
sosirii

pe aeroportul 
international

Otopeni
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri a sosit la 
București, într-o vizită oficială de 
prietenie în România, dr. Hilla Li
mann, președintele Republicii Ghana.

Vizita înaltului oaspete ghanez în 
țara noastră, dialogul la nivel înalt 
ce va avea loc cu acest prilej sînt o 
expresie a bunelor raporturi existen
te între țările noastre, subliniază do
rința României și Ghanei de a dez
volta în continuare colaborarea eco
nomică, tehnico-științifică și cultura
lă, de a întări solidaritatea și conlu
crarea pe plan internațional.

Ceremonia sosirii șefului statului 
ghanez a avut loc pe aeroportul in
ternațional Otopeni, împodobit săr
bătorește. Pe frontispiciul pavilionu
lui oficial se aflau portretele pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Hilla 
Limann, încadrate de drapelele de 
«tat ale celor două țări. Pe mari pan
carte se puteau citi urările : „Bun ve
nit in Republica Socialistă România 
Excelenței Sale dr. Hilla Limann, 
președintele Republicii Ghana 1“ și 
„Să se dezvolte pe multiple planuri 
relațiile de strînsă prietenie și coo
perare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Ghana, în in
teresul popoarelor român și ghanez, 
al cauzei colaborării, păcii și secu
rității in lume !“.

In intîmpinarea înaltului oaspete 
• venit tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pe aeroport erau, de 
prezenți Ilie Verdeț, 
Gheorghe Pană, Ștefan 
tru Enache, Ion Ioniță, 
Olteanu, Ilie Rădulescu, 
membri ai guvernului,
de instituții centrale, generali.

Pe aeroport se aflau ambasadorul 
României în Ghana, Constantin He-

asemenea, 
Iosif Banc, 

Andrei, Pe- 
Constantin 
precum și 

conducători
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a oferit, vineri, la Palatul 
Consiliului de Stat, un dineu oficial 
în onoarea președintelui Republicii 
Ghana, Hilla Limann.

La dineu au luat parte tovarășii 
Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Ion Coman, Nicolae Constantin, Lu
dovic Fazekas, Gheorghe Pană, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, Ște-

Pentru îndeplinirea cu înaltă răspundere a mi
siunii încredințate la bordul complexului orbital 
experimental științific „Saliut 6“ — „Soiuz" și 
realizarea cu succes a programului științific de 
cercetare a spațiului cosmic,

Cu prilejul efectuării primului zbor cosmic 
comun româno-sovietic,

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează :

Articol unic. — Se conferă titlul de onoare su
prem „Erou al Republicii Socialiste România" 
locotenentului major Dumitru S. Prunariu, cos
monaut-cercetător, pilot inginer de aviație în 
armata Republicii Socialiste România.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

DECRET PREZIDENȚIAL

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

cosmic

TELEGRAMA

convorbirilor oficialeînceperea
Dragi tovarăși,

sim- 
soli-

Ne face o deosebită plăcere ca, In numele Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, al Consi
liului de Stat ți Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia. să vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezi
diului Sovietului Suprem șl Guvernului ale U.R.S.S., 
popoarelor sovietice prietene cele mai calde felicitări 
cu prilejul încheierii cu succed a zborului navei „So
iuz-40", avînd la bord un echipaj comun româno-so
vietic.

Zborul echipajului româno-sovietic reprezintă un 
bol al relațiilor de strînsă prietenie, colaborare și

MOSCOVA 
daritate internationalists dintre partidele, țările șl po
poarele noastre, al dorinței reciproce de a promova șl 
intensifica conlucrarea rodnică româno-sovietică în toate 
domeniile de activitate, de a folosi cuceririle științei șl 
tehnicii, inclusiv cosmonautica, în scopul dezvoltării con
strucției socialiste din țările noastre, al cauzei generale 
a progresului, păcii șl colaborării între popoare.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie șl 
colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, dintre Republica Socia
listă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socia
liste se vor întări și dezvolta continuu în viitor, spre bi
nele popoarelor noastre, al păcii, progresului ți socia
lismului in lume.

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășului NIKOLAI ALEKSANDROVICI TIHONOV
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S,

Pentru îndeplinirea cu înaltă răspundere a mi
siunii încredințate la bordul complexului orbital 
experimental științific „Saliut 6“ — „Soiuz" și 
realizarea cu succes a programului științific de 
cercetare a spațiului cosmic,

Cu prilejul efectuării primului zbor 
comun româno-sovietic,

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:

Articol unic. — Se conferă titlul de onoare 
suprem „Erou al Republicii Socialiste România" 
colonelului Leonid Ivanovici Popov, pilot-cosmo
naut, cetățean al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, comandantul navei „Soiuz 40".

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Printr-un decret 
al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
semnat de președintele Prezidiului, L. Brejnev, și 
de secretarul Prezidiului, M. Gheorgadze, cosmo- 
nautului-cercetător Dumitru Prunariu, cetățean 
al Republicii Socialiste România, i-au fost 
decernate titlul de „Erou al Uniunii Sovietice", 
Ordinul Lenin și Medalia „Steaua de Aur", 
pentru înfăptuirea cu succes a zborului cosmic,

pentru bărbăția și eroismul de care a dat dovadă.
Printr-un alt decret al Prezidiului Sovietului 

Suprem, semnat de președintele Prezidiului, 
L. Brejnev, și de secretarul Prezidiului, M. 
Gheorgadze, Eroului Uniunii Sovietice, pilotul- 
cosmonaut Leonid Popov, i-au fost decernate 
Ordinul Lenin și a doua Medalie „Steaua de 
Aur", pentru înfăptuirea cu succes a zborului 
cosmic, pentru bărbăția și eroismul său.

1 ■

La Palatul Consiliului de Stat au 
Început, vineri, 22 mai. convorbirile 
oficiale între președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Ghana, dr. Hilla Limann.

La convorbiri participă :
Din partea română — Petru 

Enache, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Ștefan Andrei, ministrul afa-

fan Andrei, Petru Enache, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Constantin Olteanu, 
Ion Ursu, Richard Winter, Ilie Ră- 
dulescu, precum și membri ai guver
nului, conducători de instituții cen
trale, reprezentanți ai vieții noastre 
științifice și culturale.

Au participat Nana Okutwer 
Bekoe, dr. Isaac K. Chinebuah, Joe 
Reindorf, Y. N. A. Agbesi, alte per
soane oficiale ghaneze.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

ca 
pe 
in

Stimate domnule președinte, 
Dragi oaspeți ghanezi, 
Tovarăși ți prieteni,
îmi face b deosebită plăcere să vă salut călduros 

oaspeți ai României socialiste pe dumneavoastră, 
colaboratorii care vă însoțesc și să vă adresez, și
acest cadru, urarea cordială de bun venit pe pămîntul 
țării noastre.

Vizita pe care o întreprindeți în România constituie 
o ilustrare a bunelor raporturi prietenești statornicite 
între țările și popoarele noastre, a dorinței comune de 
a întări continuu colaborarea și conlucrarea româno- 
ghaneză.

Constatăm cu satisfacție că în ultimii ani s-a înre
gistrat o intensificare a legăturilor pe linie de partid 
și guvernamentală, precum și o dezvoltare continuă a 
colaborării economice, tehnico-științifice și culturale 
dintre țările noastre. Au fost inițiate o serie de acțiuni 
de cooperare economică reciproc avantajoasă, un 
exemplu elocvent constituindu-1, în această privință, 
construirea de către România a liniei de asamblat 
tractoare de la Nsawam, unde muncitori români și 
ghanezi colaborează fructuos, în interesul celor două 
popoare.

Doresc ca, în cursul acesteil vizite, să găsim noi căi 
și modalități de a întări în continuare cola
borarea multilaterală dintre țările noastre. în 'această 
privință considerăm că există largi posibilități de a 
dezvolta cooperarea în domeniile agriculturii, indus
triei extractive, petroliere, petrochimice, construcțiilor 
de mașini, industriei forestiere și în alte domenii de 
interes comun — in scopul valorificării mai bune a 
resurselor naționale ale ambelor țări, al accelerării 
progresului economic și social al popoarelor noastre.
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cerilor externe, Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, Alexandru Mărgăritescu, 
ministru secretar de stat la Minis- 

• terul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, Nicolae 
Popovici, procurorul general al Re
publicii Socialiste România, Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat, Constantin Mitea,

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele 
toasturi.

Urmărite 
cu aplauze, 
cate de intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Ghana șl Republicii 
Socialiste România.

Dineul s-a desfășurat intr-o at
mosferă de caldă prietenie.

Hilla Limann au rostit

cu interes și subliniate 
toasturile au fost mar-

consilier al președintelui Republicii, 
Petre Tănăsie, director în M.A.E., 
Constantin Herăscu, ambasadorul 
țării noastre în Ghana.

Din partea ghaneză — Nana Okut
wer Bekoe, președintele național al 
Partidului Național al Poporului, 
Isaac H. Chinebuah, ministrul aface
rilor externe, Joe Reindorf, ministrul 
justiției și procuror general, Y. N. A. 
Agbesi, ministrul agriculturii,. A. M. 
Arthur, secretar al președintelui, 
S. E. Quarm, secretar principal în 
Ministerul Afacerilor Externe, A. Y. 
Aggrey-Orleans, director a.i. în 
M.A.E., George Yise Mahama, amba
sadorul Ghanei în România, Sam 
Quaicoe, șeful serviciilor prezidenția
le de presă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat cu căldură vizita președinte
lui Hilla Limann în România, expri- 
mîndu-și convingerea că dialogul ce-1 
va purta. în aceste zile, cu șeful sta
tului ghanez va contribui, prin re
zultatele sale, la o mai strînsă și 
fructuoasă colaborare între țările și 
popoarele noastre.

Președintele Hilla Limann a mul
țumit cordial pentru invitația de a 
vizita România, pentru calda ospita
litate cu care a fost întîmpinat în

Român,
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist 
Președintele Republicii Socialiste România

Toastul președintelui

★
Vineri, 22 mai, la ora 16,58 — ora 

Bucureștiului (ora 17,58 ora Mos
covei), după încheierea programu
lui de cercetări și experimente la 
bordul complexului orbital „Sa- 
liut-6“ — „Soiuz T-4“ — „Soiuz- 
40 “, echipajul comun româno-so
vietic, format din Dumitru Pru
nariu, cosmonaut-cercetător, cetă- 

^țean al Republicii Socialiste Româ-

★
nla, șl pilotul-cosmonaut Leonid 
Popov, cetățean al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, s-a 
reîntors cu bine pe Pămînt, înde
plinind cu succes misiunea ce i-a 
fost încredințată de conducerile de 
partid și de stat ale Republicii 
Socialiste România și Uniunii So
vietice.

Aparatul de coborîre al navei

România

tn zona
Uniunii

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru 

al Guvernului Republicii Socialiste
★

„Soiuz-40" a aterizat 
stabilită de pe teritoriul
Sovietice, la 225 kilometri sud-est 
de orașul Djezkazgan din stepa 
Kazahstanului. Membrii echipaju
lui au fost supuși unui control 
medical, care atestă că Dumitru 
Prunariu și Leonid Popov se simt 
bine după aterizare.

domnule președinte, 
ui Consiliului de Stat, 
ai Comitetului Central,

Stimate 
Membri 
Membri 
Excelențe,
Distinse gazde, 
Doamnelor ți domnilor,
în numele meu și al delegației noastre vă exprim 

dumneavoastră, domnule președinte, guvernului și po
porului prieten din România, cea mai adîncă gratitu
dine și cea mai caldă apreciere pentru minunata pri
mire. A fost într-adevăr o mare onoare pentru noi că, 
imediat după alegerea noastră, dumneavoastră ați fost 
primul care ne-ați invitat să vizităm minunata dum
neavoastră țară. Sîntem fericiți că am putut onora 
această amabilă invitație acum.

Această deosebită atenție acordată nouă cu generozi
tate este o dovadă elocventă a legăturilor puternice de 
prietenie care au existat întotdeauna între țările și 
popoarele noastre, de la obținerea independenței noas
tre politice. Reamintindu-ne cu profundă satisfacție 
memorabila vizită a Excelenței Voastre și a distinsei 
dumneavoastră soții, în Ghana, acum 4 ani, noi sîntem 
fericiți că acum misiunea noastră de prietenie servește 
ca un răspuns pentru acest gesf care aduce noi dimen
siuni relațiilor noastre bilaterale.

Energia, uimitoarea personalitate a dumneavoastră, 
profunzimea gîndirii și ideilor dumneavoastră, precum 
și forța bravului popor român influențează în perma
nență propriile noastre atitudini în special în actuala 
etapă crucială a istoriei și evoluției noastre social-eco- 
nomice, cînd asemenea calități sînt în mod deosebit 
cerute la toate nivelurile societății noastre. Noi tre-
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PAGINA 2 SClNTEIA — sîmbătâ 23 mal 1981Unanimă și profundă satisfacție, deplină aprobare pentru rezultatele fructuoase ale vizitei oficiale de prietenie a delegației conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Republica Socialistă Cehoslovacă
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din Capitală, Însuflețiți de sentimen
tele de fierbinte dragoste și adine 
respect ce vi le poartă dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului nostru, au urmărit cu de
plină satisfacție și legitimă mîndrie 
patriotică întreaga desfășurare a vi
zitei oficiale de prietenie pe care ați 
efectuat-o în R. S. Cehoslovacă — 
eveniment de o însemnătate deose
bită pentru amplificarea și dezvol
tarea continuă a relațiilor tradițio
nale de trainică prietenie și rodnică 
colaborare dintre poporul român și 
poporul cehoslovac, pentru procesul 
edificării cu succes a noii orînduiri 
socialiste în ambele țări, pentru con
lucrarea lor fructuoasă in vederea 
promovării nobilelor idei ale socia
lismului și păcii, ale făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră — se spune în telegra
ma COMITETULUI MUNICIPAL 
BUCUREȘTI AL P.C.R.

Exprimîndu-vă, și cu acest prilej, 
cele mai calde mulțumiri și întreaga 
noastră recunoștință pentru activita
tea neobosită ce o dedicați înfloririi 
și propășirii necontenite a patriei, 
pentru inestimabila contribuție ce ați 
adus-o și o aduceți la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne, profund științifice, a partidu
lui și statului, pentru tot ceea ce ați 
făcut și faceți în vederea creșterii 
fără precedent a prestigiului și apor
tului României la soluționarea, In 
spirit constructiv, cu adevărat demo
cratic, a marilor probleme ale vieții 
internaționale contemporane, îmore- 
ună cu întregul ponor, comuniștii, 
toți cetățenii Capitalei dau o înaltă 
apreciere rezultatelor acestei vizite, 
convorbirilor rodnice pe care le-ați 
avut, conținutului înțelegerilor con
venite și documentelor semnate.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că toți co
muniștii, oamenii muncii din Capi
tală vor acționa neabătut, strîns 
uniți in jurul partidului, al dumnea
voastră, iubite tovarășe secretar 
general, pentru Înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin în 
acest prim an al cincinalului calității 
și eficienței, cu convingerea că, pe 
această cale, ne vom spori neîncetat 
contribuția la realizarea întregii po
litici interne sj extgrne a partidului 
și statului, Ia dezvoltarea și înflo
rirea continuă a scumpei noastre 
patrii.

’ O !i' t B
în telegrama COMl’lW'uLUI JU

DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se spune: 
Comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe aceste strămoșești meleaguri ale 
județului Alba — români, maghiari, 
germani — asemenea întregului nos
tru popor, au urmărit cu un deosebit 
interes și deplină satisfacție recenta 
vizită întreprinsă de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în R.S. Ceho
slovacă.

Călduroasa și entuziasta primire, 
manifestările de dragoste și stimă cu 
care ați fost intimpinat de către oa
menii muncii din țara prietenă sînt 
dovezi ale înaltei prețuiri și respec
tului de care vă bucurați pretutin
deni, dumneavoastră, cel mai iubit 
fiu al poporului nostru, eminentă 
personalitate a vieții politice interna
ționale, a mișcării comuniste și mun
citorești, militant de seamă pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare, 
înțelegere și prietenie între țările so
cialiste, între toate națiunile lumii, 
pentru înfăptuirea unei lumi mai 
bune și mai drepte, a unei păci trai
nice și durabile pe planeta noastră.

Și cu acest semnificativ prilej, toți 
oamenii muncii de pe aceste fru
moase meleaguri, în frunte cu comu
niștii, vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe secretar generai, că nu vom 
precupeți forțele, că vom milita cu 
nestăvilită dăruire comunistă pentru 
a îndeplini exemplar obiectivele de 
dezvoltare economică și socială stabi
lite pentru această etapă, contribuind 
astfel la continua înflorire a scumpei 
noastre patrii pe calea bunăstării și 
progresului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. se spu
ne : Asemenea întregii noastre na
țiuni, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Argeș, prezenți per
manent cu inima și gîndul alături de 
dumneavoastră, au urmărit cu viu 
interes și satisfacție activitatea deo
sebit de rodnică pe care ați desfă- 
șurat-o și cu acest prilej, modul stră
lucit in care ați reafirmat voința 
fermă a comuniștilor și poporului ro
mân de a face totul pentru întărirea 
prieteniei, colaborării șl unității din
tre țările socialiste, pentru triumful 
progresului și păcii în lume. Con
vorbirile cu tovarășul Gustav Husak, 
numeroasele contacte avute cu oa
menii muncii cehoslovaci constituie 
un moment de seamă in cronica re
lațiilor româno-cehoslovace. Apro- 
bind din toată inima rezultatele deo
sebit de rodnice ale acestei vizite, ne 
exprimăm convingerea că, pe baza 
respectării stricte a principiilor in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului in treburile inter
ne, stimei, respectului și avantajului 
reciproc, ea va contribui la amplifi
carea legăturilor de prietenie și cola
borare dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Ceho
slovacia, dintre poporul român și po
porul cehoslovac.

Vă asigurăm, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom milita cu toată hotărirea pen
tru înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului, că ne 
vom consacra, in continuare, întrea
ga putere de muncă, toată energia și 
capacitatea creatoare îndeplinirii sar
cinilor ce ne revin în acest an, în în
tregul cincinal.

în telegrama .COMITETULUI JU
DEȚEAN BISTRIȚA-NASAUD al 
P.C.R. se arată : Acest eveniment de 
o deosebită însemnătate în cronica 
relațiilor de prietenie și colaborare 
pe care Partidul Comunist Român, 
România socialistă le promovează cu 
toate partidele comuniste frățești, cu 
toate țările socialiste, cu toate statele 

lumii, reprezintă o nouă șl strălucită 
dovadă a eforturilor dumneavoastră 
neobosite pentru dezvoltarea și am
plificarea continuă a relațiilor exter
ne ale țării noastre, pentru creșterea 
prestigiului ei în întreaga lume, pen
tru promovarea noilor relații dintre 
state, pentru pace, progres și destin
dere, pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă.

Convorbirile, înțelegerile conveni
te și documentele adoptate deschid 
noi și largi perspective pentru am
plificarea colaborării frățești multi
laterale între Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Ce
hoslovacă, marchează o etapă nouă 
în evoluția bunelor raporturi dintre 
partidele și țările noastre, dintre po
poarele român și cehoslovac.

Aprobind cu cea mai deplină sa
tisfacție rezultatele acestei vizite, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general și președinte 
al republicii, că vom depune toate 
eforturile, întreaga noastră pricepere 
și putere de muncă pentru înflorirea 
și dezvoltarea continuă a acestui mi
nunat colț de vatră românească, a 
patriei socialiste.

Comuniștii, toți locuitorii județului 
Botoșani, urmărind cu cea mai mare 
atenție, moment cu moment, desfă
șurarea vizitei oficiale pe care ați 
efectuat-o în Republica Socia
listă Cehoslovacă, vă exprimă, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cea mai vie admirație, 
adînca și profunda recunoștință pen
tru modul strălucit în care ați expus 
sentimentele, gîndurile, interesele și 
năzuințele de pace, solidaritate și co
laborare ce animă întreaga noastră 
națiune — se spune ’ în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BOTO
ȘANI AL P.C.R. și a CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN.

Sat'sfăcuți pe deplin de rezultatele 
vizitei oficiale ce ați întreprins-o și 
care se înscrie ca un eveniment de 
cea mai mare însemnătate în dezvol
tarea și amplificarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două partide și popoare, botoșănenii 
vă asigură, scumpe și iubite condu
cător, că depun zi de zi întreaga lor 
capacitate și energie pentru a înde
plini cu cinste și răspundere mărețe
le sarcini reieșite din hotăririle Con
gresului al XII-lea al partidului, 
pentru realizarea tuturor obiectivelor 
planificate in primul an al cincina
lului calității și eficienței.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE MAGHIARA DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA se 
arată : Oamenii muncii de naționa
litate maghiară din România. îm
preună cu întregul popor român ex
primă deplinul lor acord față de 
rezultatele vizitei oficiale de priete
nie pe care ați întreprins-o, în frun
tea unei delegații de partid și de stat 
a țării noastre, in Republica Socialis
tă Cehoslovacă.

Rezultatele deosebite ale vizitei în 
țara socialistă și prietenă sînt o nouă 
și pregnantă confirmare a justeței po
liticii externe a României, orientată 
consecvent spre întărirea și dezvol
tarea continuă a prieteniei și colabo
rării multilaterale cu toate țările so
cialiste, pe baza principiilor egalită
ții in drepturi, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești.

Sintem convinși că noul dialog la 
cel mai Înalt nivel româno-ceho- 
slovac, înțelegerile la care ați ajuns 
cu tovarășul Gustav Husak se vor 
înscrie în bogata cronică a relațiilor 
prietenești româno-cehoslovace ca un 
minunat exemplu de cooperare fruc
tuoasă pe plan bilateral și în dorhe- 
niul politicii internaționale, în folosul 
celor două popoare, al ideilor nobi
le ale socialismului și păcii, ale fău
ririi unei lumi mai drepte și mai 
bune pe planeta noastră.

Și cu acest prilej, oamenii muncii 
de naționalitate maghiară din Româ
nia vă asigură, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
intr-o strînsă unitate cu toți cetățenii 
patriei iși vor concentra toate ener
giile pentru a da viață politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru.

Comuniștii, toți cei ce trăiesc și 
muncesc in acest colț de bărăgan, în 
consens cu întregul nostru popor, vă 
adresează, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
sincere felicitări și profunda recu
noștință pentru strălucitele rezultate 
ale vizitei oficiale de prietenie pe 
care ați efectuat-o în fruntea dele
gației de partid și de stat în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă — se 
spune in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BRAILA AL P.C.R.

Acest nou dialog la nivel înalt, 
prin rezultatele sale deosebit de 
rodnice pe toate planurile vieții po
litice, economice și sociale se înscrie 
în practica consecventă a politicii 
partidului și statului român, condusă 
cu clarviziune științifică de dumnea
voastră. cel mai autorizat reprezen
tant al națiunii noastre socialiste. 
S-au reafirmat cu deosebită forță și 
cu acest prilej dorința fierbinte a 
ambelor părți de a extinde tradițio
nalele relații de prietenie, colaborare 
și cooperare reciproc avantajoase în 
toate domeniile, spre binele, feri
cirea și prosperitatea celor două 
partide și popoare, pentru cauza so
cialismului și comunismului.

Ne angajăm ferm de a face totul 
pentru înfăptuirea Ia cele mai înalte 
cote de responsabilitate comunistă a 
sarcinilor economico-sociale ce ne re
vin din istoricele hotărîri ale Con
gresului al XII-lea al partidului, fă- 
cind din acest an o temelie trainică 
a cincinalului calității și eficienței, 
sporindu-ne substanțial contribuția la 
edificarea socialismului pe pămîntul 
scumpei noastre patrii.

Noi vedem în rezultatele noii 
dumneavoastră solii de prietenie o 
contribuție fundamentală la dezvol
tarea pe mal departe a colaborării 

dintre România și Cehoslovacia în 
toate domeniile, la întărirea relațiilor 
de prietenie, solidaritate și colabora
re dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, în folosul ambelor state, al 
cauzei socialismului și păcii — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R.

Șl de această dată, dumneavoastră, 
cel mai autorizat sol al poporului ro
mân, ați fost mesagerul gîndu- 
rilor și sentimentelor, al aspirațiilor 
sale nobile pentru întărirea unității 
țărilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
pentru conlucrare egală intre toate 
statele lumii.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru a 
transpune în viață hotăririle Con
gresului al XII-lea al partidului, 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate in 
primul an al actualului cincinal.

Strîns uniți în jurul partidului, 
urmind neabătut prețioasele dumnea
voastră indicații și orientări, vom 
munci cu abnegație și dăruire revo
luționară pentru ridicarea patriei 
noastre pe noi trepte de progres și 

• haltă apreciere pentru contribuția importantă 

la dezvoltarea colaborării reciproc-avantajoase 

româno-cehoslovace, pentru neobosita activitate 

consacrată cauzei prieteniei și conlucrării 

țărilor, socialiste

• Angajament însuflețit al comuniștilor, al tuturor
o 

oamenilor muncii de a nu precupeți nici un efort 

pentru înfăptuirea optimă a politicii interne 

și externe a partidului și statului, pentru 

înflorirea României socialiste

civilizație, vom face totul pentru a 
contribui la afirmarea ei demnă în 
rindul națiunilor lumii.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. se arată : Atmosfera de înaltă 
considerație și stimă cu care ați fost 
intimpinat și înconjurat, rodnicia 
dialogului purtat la cel mai înalt 
nivel sint expresia concludentă a 
bunelor și tradiționalelor relații din
tre cele două partide și popoare, a 
colaborării lor fructuoase pentru 
făurirea civilizației socialiste și co
muniste în cele două țări, a dorinței 
reciproce de a spori contribuția la 
diminuarea agravării vieții interna
ționale și a lichidării politicii de 
încordare, pentru triumful destinde
rii, înțelegerii, colaborării și păcii 
pe planeta noastră.

Sintem nespus de mîndri, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar ge
neral al partidului, că, și de această 
dată, ați reafirmat aspirațiile care 
animă poporul nostru privind dez
voltarea colaborării bilaterale româ
no-cehoslovace, în avantajul reci
proc al celor două state, pe baza 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi, independentei, suveranității 
și întrajutorării tovărășești.

îngăduiți-ne să vă asigurăm. Iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom face totul pentru a contribui la 
înfăptuirea exemplară a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al partidului, 
al întregii politici interne și externe 
a României socialiste, spre binele și 
fericirea națiunii noastre, spre trium
ful luptei popoarelor și forțelor iu
bitoare de pace și progres, pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

împreună cu întregul popor, co
muniștii, toți cei ce trăiesc și mun
cesc în noul județ Călărași, în aceste 
momente își îndreaptă gîndurile pă
trunse de alese sentimente de res
pect, admirație și recunoștință spre 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, înflăcărat 
patriot și neobosit luptător revolu
ționar, care ați purtat cu atîta stră
lucire noua solie de pace pe pămîntul 
Cehoslovaciei prietene — se arată in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CĂLĂRAȘI AL P.C.R.

Primirea deosebit de călduroasă și 
entuziastă cu care ați fost înconjurat 
in timpul vizitei, rezultatele rodnice 
ale convorbirilor avute cu tovarășul 
Gustav Husak, semnarea Declarației 
comune, a celorlalte documente re
prezintă încă o dovadă a justeței po
liticii externe a partidului și statu
lui nostru, exprimind hotărirea 
României și Cehoslovaciei de a dez
volta și mai puternic colaborarea și 
prietenia dintre ele, in folosul am
belor popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii.

Vă mulțumim din inimă, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru tot ceea ce ați 
făcut și faceți spre binele și fericirea 
poporului, pentru întărirea indepen
denței și suveranității patriei, pentru 
înțelegere, colaborare și pace în în
treaga lume.

Conștienți de înalta răspundere ce 

o avem, ne angajăm să depunem și 
în viitor toate eforturile pentru în
deplinirea și depășirea tuturor sar
cinilor economice și sociale, sporind 
în acest fel contribuția călărășenilor 
la ridicarea României pe noi culmi 
de progres și civilizație.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se spune : 
într-un singur glas cu țara, oamenii 
muncii din județul nostru rostesc 
nemărginita dragoste și admirație 
pentru laborioasa și neobosita dum
neavoastră activitate internațională, 
gratitudinea lor pentru înțelepciunea 
și consecvența cu care militați pen
tru statornicirea unor relații tovără
șești trainice între partidele comu
niste și muncitorești, pentru consoli
darea și cimentarea prieteniei, dez
voltarea colaborării și cooperării re
ciproc avantajoase între țările socia
liste, intre toate statele și popoarele, 
în interesul suprem al triumfului ra
țiunii, păcii, socialismului și comu
nismului în lume.

Vizita pe care ați efectuat-o în Re
publica Socialistă Cehoslovacă, at
mosfera cordială, stimă și respectul 
cu care ați fost intimpinat, convorbi

rile la cel mai Înalt nivel purtate de 
dumneavoastră cu tovarășul Gustav 
Husak se înscriu în cronica relațiilor 
româno-cehoslovace ca o remarcabilă 
contribuție la dezvoltarea, adîncirea 
și perfecționarea relațiilor dintre ță
rile noastre.

Comuniștii, toți locuitorii județului 
Cluj — români, maghiari și de alte 
naționalități — angajați plenar in în
făptuirea hotărîrilor7 Congresului al 
XII-lea, împărtășesc și susțin din 
adincul ființei lor generoasele idei de 
colaborare și prietenie între țările 
socialiste, promovate cu consecvență 
și dăruire de dumneavoastră și vă 
încredințează, mult stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
de hotărirea lor fermă de a vă urma 
cu nețărmurită credință, de a înfăp
tui neabătut sarcinile ce le revin din 
politica partidului.

în telegrăma COMITETULUI JU
DEȚEAN CONSTANTA AL P.C.R. 
se afirmă : Fructuosul dialog româ- 
no-cehoslovac la cel mai înalt ni
vel, desfășurat sub semnul voinței 
comune de a conferi noi dimensiuni 
conlucrării multilaterale frățești, de
monstrează cu prisosință evoluția 
remarcabilă pe care au cunoscut-o 
colaborarea și cooperarea dintre cele 
două țări, hotărirea de a le dezvolta 
și consolida în continuare, pe baza 
principiilor independentei și suvera
nității naționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, solida
rității internaționale și întrajutorării 
frățești.

Inimile noastre sînt pline de mîn
drie și satisfacție pentru modul ma
gistral în care ați dat și cu acest pri
lej expresie voinței ferme a parti
dului și poporului nostru de a trăi 
în pace, prietenie și colaborare cu 
toate popoarele lumii, într-o lume a 
securității, confirmînd încă o dată in 
chip strălucit înalta dumneavoastră 
vocație de luptător neobosit pentru 
triumful acestor țeluri scumpe ome
nirii întregi.

Vă rugăm să primiți, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, legă- 
mintul nostru ferm că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a da via
tă nobilei opere naționale și interna
ționale pe care o întreprindeți. în 
fruntea partidului și a țării, hotărî
rilor istorice ale Congresului al 
XII-lea al partidului.

împreună cu întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Dîmbovița, trăiesc inălțătoa- 
rea mindrie patriotică și imensa sa
tisfacție pentru rezultatele excepțio
nale cu care s-a încheiat strălucita 
solie de pace, colaborare și prietenie 
pe care ați purtat-o pe pămintul 
Cehoslovaciei și își exprimă înalta 
prețuire și recunoștința profundă 
pentru activitatea neobosită ce o 
desfășurați pe plan internațional, 
pentru contribuția inestimabilă pe 
care o aduceți la dezvoltarea rapor
turilor de colaborare intre cele două 
țări socialiste — se spune in telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
DÎMBOVIȚA AL P.C.R.

Exprimîndu-și deplina aprobare și 
adeziunea totală față de rezultatele 
acestei vizite deosebit de fructuoase, 
oamenii muncii de pe înfloritoarele 
plaiuri ale Dîmboviței dau glas, încă 

o dată, celor mal alese sentimente 
de dragoste și recunoștință față de 
dumneavoastră, cel mal strălucit și 
iubit fiu al națiunii, personalitate 
politică proeminentă a lumii contem
porane.

Vă Încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că dovezile de respect și înalta con
siderație cu care ați fost primit pe 
parcursul vizitei în Cehoslovacia au 
amplificat in inimile și conștiințele 
noastre devotamentul și dragostea 
ce le nutrim față de dumneavoastră, 
că această nemărginită bucurie ne 
va mobiliza și mai intens eforturile 
pe care le consacrăm, cu înaltă răs
pundere comunistă, înfăptuirii cu 
succes a mărețelor obiective stabili
te de Congresul al XII-lea al Parti
dului Comunist Român.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE GERMANA DIN REPUBLI
CA SOCIALISTA ROMANIA se ara
tă : împreună cu întregul popor, oa
menii muncii de naționalitate ger
mană din țara noastră au urmărit cu 
viu interes și profundă satisfacție vi
zita oficială de prietenie pe care ați 

tntreprins-o in Republica Socialistă 
Cehoslovacă și își exprimă deplina 
adeziune față de rezultatele deosebit 
de rodnice ale noului dialog româno- 
cehoslovac.

Noua intilnire la nivel înalt con
stituie un moment de mare însem
nătate în cronica relațiilor priete
nești româno-cehoslovace, înțelege
rile convenite și documentele semna
te cu acest prilej vor impulsiona pu
ternic dezvoltarea pe mai departe a 
conlucrării fructuoase, reciproc avan
tajoase, pe multiple planuri, vor con
tribui la extinderea și aprofundarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Cehoslovacă.

Exprimind încă o dată adeziunea 
deplină față de rezultatele vizitei, 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, vă asi
gurăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, de hotărirea 
fermă a oamenilor muncii de națio
nalitate germană din țara noastră de 
a-și aduce contribuția, împreună cu 
întregul popor, la traducerea în viață 
a istoricelor hotărîri ale Congresului 
al XII-lea al partidului.

Prin întreaga desfășurare a vizitei, 
prin dialogul la nivel înalt dintre 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășul Gustav Husak, prin sem
narea Declarației comune, a acordu- 
lui-program și a înțelegerilor reali
zate au fost evidențiate sentimen
tele de prietenie, de stimă și prețuire 
reciprocă dintre popoarele român și 
cehoslovac, hotărirea comună de a 
ridica pe noi trepte relațiile bilate
rale in diverse domenii de activitate 
— se spune in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R.

Avînd un pronunțat caracter de 
lucru, exprimat prin dialogul la 
nivel înalt, prin celelalte contacte 
și întilniri pe care le-ați avut, vizita 
dumneavoastră in fruntea delegației 
de partid și de stat a României des
chide largi perspective cooperării 
multilaterale dintre țara noastră și 
Republica Socialistă Cehoslovacă.

Afirmîndu-ne adeziunea deplină la 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, noi, comuniștii, 
in numele tuturor oamenilor muncii 
doljeni, vă încredințăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, ur
mind însuflețitorul dumneavoastră 
exemplu de slujire devotată a po
porului, vom acționa cu întreaga 
energie și forță creatoare pentru ob
ținerea, in toate domeniile de acti
vitate, de rezultate foarte bune in 
acest an și cincinal, pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce ne revin din isto
ricele hotărîri ale Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român. .

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. se 
spune : Permiteți-ne ca, in numele 
comuniștilor al tuturor oamenilor 
muncii din județul Galați, să vă 
mulțumim din toată inima pentru 
succesul misiunii de pace, prietenie 
și colaborare al delegației de partid 
și de stat pe care ați condus-o in 
R. S. Cehoslovacă. Noi, gălățenii, ca 

întregul popor român, sintem mîndri 
de modul cum dumneavoastră, 
marele și iubitul nostru conducător, 
ați contribuit și contribuiți la împli
nirea idealurilor supreme ale nați
unii noastre socialiste.

Am urmărit cu deosebită satisfac
ție primirea entuziastă de care v-ați 
bucurat pe pămintul Cehoslovaciei, 
manifestarea spontană a prețuirii și 
admirației poporului prieten, cuvin
tele de aleasă cinstire rostite de to
varășul Gustav Husak la adresa 
dumneavoastră, a partidului, a po
porului român.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Galați vă asigură, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vor face totul 
pentru a da substanță, prin rodul 
muncii și al creației înaintate, înțe
lepte! noastre politici, contribuind 
efectiv la sporirea prestigiului Româ
niei, țară a păcii și a prieteniei, in 
care omul liber, fericit, stăpîn pe 
destinele sale, pășește dîrz pe calea 
socialismului și comunismului.

Alături de Întreaga noastră națiu
ne, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Hunedoara — mineri, si- 
derurgiști, energeticieni, constructori, 
lucrători ai ogoarelor, intelectuali — 
animați de cele mai înalte și înflăcă
rate sentimente de mîndrie patrioti
că, de aleasă stimă și prețuire, vă a- 
dresează, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, urarea 
fierbinte, din inimă de „Bun sosit" 
pe pămîntul scumpei noastre patrii 
după vizita întreprinsă în țara prie
tenă — Republica Socialistă Ceho
slovacă — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN HUNE
DOARA AL P.C.R.

Convorbirile și înțelegerile care au 
avut Ioc s-au concretizat intr-un 
strălucit bilanț al continuării pe o 
treaptă superioară a colaborării și 
cooperării reciproc avantajoase dintre 
țara noastră și Cehoslovacia, pentru 
promovarea idealurilor nobile ale 
solidarității și întrajutorării, pentru 
accelerarea progresului economic și 
social, spre binele și fericirea ambe
lor popoare, pentru afirmarea idei
lor socialismului și comunismului in 
lume.

In timpul vizitei dumneavoastră în 
țara prietenă v-ați făcut încă o dată 
mesagerul gindurilor și sentimentelor 
nobile de pace și -prietenie care ani
mă poporul român, al aspirațiilor 
sale de conlucrare și înțelegere cu 
toate popoarele lumii.

Comuniștii, toți fiii meleagurilor 
hunedbrene, uniți în cuget și fapte, 
ne exprimăm și cu acest prilej de
plina adeziune și aprobare față de 
politica iriternă și externă a parti
dului nostru, hotărirea fermă, nestră
mutată de a nu precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin din însufle
țitorul Program al partidului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se spune : 
Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Iași, asemenea întregului po- 

»por, au urmărit cu viu interes și 
profundă mindrie patriotică vizita 
oficială de prietenie a delegației de 
partid și de stat, condusă de dumnea
voastră, in R. S. Cehoslovacă, dînd o 
înaltă apreciere rezultatelor politice 
și economice înregistrate, modului 
strălucit în care ați dat expresie șl 
cu acest prilej gindurilor și idealu
rilor de pace pe care le nutrește po
porul român față de toate țările lu
mii.

Vedem în această vizită o nouă 
contribuție a partidului și statului 
nostru, a dumneavoastră personal, 
genial conducător politic și militant 
de frunte al progresului, la dezvol
tarea și adîncirea necontenită a rela
țiilor prietenești dintre popoarele 
român și cehoslovac, la afirmarea 
socialismului și păcii în lume.

Exprimîndu-ne și cu acest prilej 
atașamentul nețărmurit față de poli
tica promovată cu fermitate și prin
cipialitate de partidul nostru pe plan 
intern și extern, vă asigurăm și, tot
odată, ne angajăm solemn, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom face totul, strîns uniți în ju
rul conducerii partidului, pentru a 
realiza planul pe acest an și toate 
angajamentele asumate în întrecerea 
socialistă, amplifieîndu-ne astfel 
contribuția la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

Cu inima și conștiința pătrunse de 
adincă vibrație patriotică, comuniștii, 
toți oamenii muncii — români, 
maghiari, germani — din județul 
Mureș au urmărit cu deosebit interes 
noua și prestigioasa solie întruchipa
tă de vizita dumneavoastră pe pămin
tul Cehoslovaciei prietene, eveniment 
politic de mare însemnătate in bogata 
cronică a relațiilor tradiționale de 
prietenie și colaborare româno-ceho
slovace — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN MUREȘ 
AL P.C.R.

Primirea sărbătorească, plină de 
căldură, stimă și aleasă prețuire ce 
v-au fost rezervate, convorbirile deo
sebit de fructuoase purtate cu condu
cerea de partid și de stat a R. S. 
Cehoslovace, noile înțelegeri conve
nite dau o largă perspectivă cola
borării româno-cehoslovace, atit pe 
plan bilateral, cit și pe plan inter
național, pentru cauza păcii în Europa 
și in întreaga lume.

Ne reafirmăm și cu acest prilej 
hotărirea de a vă urma neabătut, de 
a trăi și munci după înaltul dumnea
voastră exemplu și îndemn călăuzi
tor, de a face totul pentru a da via
ță, în mod exemplar, sarcinilor ce 
ne revin din istoricele documente a- 
doptate de Congresul al XII-lea al 
partidului, angajîndu-ne să realizăm 
și să depășim planul de producție pe 
anul 1981, contribuind astfel la marea 
operă de ridicare a scumpei noastre 
patrii pe culmile tot mai inalte ale 
progresului, civilizației și prosperită
ții socialiste și comuniste.

Oamenii muncii suceveni iși ex
primă din tot sufletul lor marea sa
tisfacție pentru succesul deosebit al 
vizitei oficiale de prietenie a dele
gației române de partid și de stat, 
condusă de dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. in Re
publica Socialistă Cehoslovacă, ex
presie a consecvenței cu care militați 
pentru dezvoltarea necontenită, pe 
multiple planuri, a relațiilor de bună 
înțelegere și colaborare frățească cu 
toate statele socialiste, a amplificării 
legăturilor tradiționale de prietenie 
dintre partidele comuniste din cele 
două țări, dintre popoarele român și 
cehoslovac — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN SUCEA
VA AL P.C.R.

Și de data aceasta dăm expresie 
deplinei satisfacții și înaltei mindrii 
patriotice generate de căldura și de
osebitul respect cu care ați fost in
timpinat pretutindeni pe pămintul 
cehoslovac, de modul strălucit in care, 
ca totdeauna, v-ați dovedit a fi me
sagerul celor mai sacre idealuri ale 
partidului și națiunii noastre, al 
aspirațiilor de progres și pace, al în
țelegerii și colaborării întemeiate pe 
stimă și respect reciproc.

Stăpîniți de aceste luminoase sen
timente, asemenea întregului popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii de pe 
meleagurile județului Suceava vă 
asigură, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vor acțio
na în continuare cu toată energia și 
hotărirea pentru înfăptuirea neabătu
tă a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, pentru 
înflorirea României socialiste și ne
contenita ei afirmare în lume.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. se spu
ne : Acum, la întoarcerea in patrie, 
după strălucita vizită oficială de 
prietenie pe care, in fruntea dele
gației de partid și de stat, ați efec
tuat-o in R. S. Cehoslovacă, în nu
mele comuniștilor, al tuturor locui
torilor județului Timiș — români, 
germani, maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități — ne exprimăm din nou 
sentimentele de aleasă dragoste și 
recunoștință, de înaltă stimă și pre
țuire față de dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Avem convingerea cg. yizita făcută 
dă un nou și puternic imbold bu
nelor legături de prietenie și colabo
rare dintre partidele și țările noas
tre, spre folosul celor două popoare, 
al întăririi unității și colaborării ță
rilor socialiste și al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
în interesul suprem al socialismului 
și păcii în lume.

Strîns uniți in jurul gloriosului 
nostru partid comunist, urmărindu-vă 
neabătut minunatul exemplu de slu
jire a celor mai nobile năzuințe ale 
națiunii române, vă raportăm, iubite 
tovarășe secretar general, că oame
nii muncii timișeni, în frunte cu co
muniștii, depun eforturi susținute 
pentru înfăptuirea marilor sarcini 
care ne revin din istoricele hotărîri 
adoptate de Congresul al XII-lea al 
partidului, din prețioasele indicații 
pe care ni le-ați dat.

împreună cu întregul nostru po
por, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Vîlcea au urmărit cu viu 
interes și profundă satisfacție vizita 
oficială de prietenie a delegației de 
partid și de stat, • condusă de 
dumneavoastră, în R. S. Cehoslovacă, 
nouă și elocventă expresie a dorinței 
fierbinți a celor două țări și popoare 
de extindere și adîncire a colaborării 
reciproc avantajoase, de aprofundare 
continuă a relațiilor de prietenie, so
lidaritate și conlucrare între parti
dele și statele noastre în folosul cau
zei socialismului și păcii — se spune 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VÎLCEA AL P.C.R.

Dialogul rodnic pe care l-ați pur
tat cu conducătorii de partid și de 
stat din țara prietenă, marile și no
bilele idei care au călăuzit întreaga 
desfășurare a convorbirilor oficiale, 
acordurile încheiate reprezintă un 
adevărat model de conlucrare con
structivă spre binele ambelor po
poare, o inestimabilă contribuție la 
întărirea unității și colaborării țări
lor socialiste.

Inconjurîndu-vă cu sentimentele 
noastre de adincă recunoștință și 
fierbinte dragoste, vă încredințăm, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că asemenea întregii națiuni, oa
menii muncii de pe aceste meleaguri 
nu-și vor precupeți eforturile în în
făptuirea politicii interne și interna
ționale a partidului și statului nos
tru, adueîndu-ne întreaga contribu
ție la măreața operă de edificare 
socialistă și comunistă în scumpa 

_ noastră patrie — Republica Socialistă 
" România.

Comuniștii, împreună cu ceilalți 
oameni ai muncii din ÎNTREPRIN
DEREA MECANICA DE UTILAJ 
CHIMIC BUCUREȘTI, au urmărit 
cu viu interes itinerarul de lucru al 
dumneavoastră și al celorlalți 
membri ai delegației de partid și de 
stat in Republica Socialistă Ceho
slovacă.

Ne exprimăm deplina satisfacție șl 
vă aducem mulțumirile noastre pen
tru rezultatele deosebit de fructuoase 
obținute prin acest nou dialog, fiind 
convinși că prin convorbirile purtate 
cu tovarășul Gustav Husak, cu cei
lalți conducători de partid și de stat, 
prin întreaga desfășurare a vizitei se 
reafirmă voința comună de a extinde 
și aprofunda continuu relațiile de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Și cu acest prilej vă rugăm să 
primiți asigurările și angajamentul 
nostru muncitoresc că, urmind pre
țioasele indicații și sarcini date de 
dumneavoastră, comuniștii și ceilalți 
oameni ai muncii din întreprindere 
sînt ferm hotărîți să pună în valoare 
toate resursele în vederea realizării 
integrale a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate, incit unitatea 
noastră să servească, in condiții din
tre cele mai bune, interesele econo
miei naționale.
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII GHANA, DR. HILLA LIMANN

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu Toastul președintelui Hilla Limann
(Urmare din pag. I)

Am vizitat țara dumneavoastră 
și am putut constata spiritul și ho- 
tărîrea de care este animat poporul 
ghanez în construirea vieții sale 
noi, în asigurarea propășirii sale 
materiale și spirituale, în întări
rea independenței și suveranității 
țării. Ne bucurăm de realizările pe 
care le obțineți și vă urăm dum
neavoastră și poporului prieten 
ghanez succese tot mai mari în 
construcția unei Ghane Indepen
dente și înfloritoare.

în cursul vizitei în România 
veți avea prilejul să cunoașteți 
unele din preocupările și realiză
rile poporului nostru în dezvoltarea 
și modernizarea forțelor de pro
ducție, în înflorirea științei și cul
turii, în ridicarea nivelului de trai, 
în lărgirea democrației socialiste 
și participarea nemijlocită a oame
nilor muncii la conducerea societă
ții. Poporul nostru, liber și stă- 
pîn pe destinele sale, muncește cu 
elan pentru a transpune în viață 
Programul partidului de construi
re a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, pentru realizarea 
obiectivelor noului cincinal, pen
tru a-și făuri viitorul fericit po
trivit voinței și aspirațiilor sale.

Domnule președinte,
Trăim o perioadă de profunde 

transformări revoluționare, sociale 
și naționale. Se poate afirma că, în 
linii generale, colonialismul a fost 
lichidat pentru totdeauna. Forțele 
progresiste, antiimperialiste, zeci și 
zeci de popoare desfășoară o uria
șă luptă împotriva imperialismului 
și neocolonialismului, pentru a fi 
deplin stăpîne pe destinele lor, pe 
bogățiile naționale, pentru a-și asi
gura dezvoltarea liberă, așa cum o 
doresc, fără nici un amestec din 
afară.

în același timp, asistăm la con
tinuarea politicii de dominație și 
asuprire, a tendințelor de consoli
dare sau reîmpărțire a zonelor de 
influență, la ascuțirea contradicți
ilor între diferite state și grupări 
de state, la apariția de noi conflic
te și stări de încordare. Toate 
acestea au determinat o încordare 
deosebită a situației internaționale, 
creînd noi și serioase pericole pen
tru securitatea și independența po
poarelor, pentru pacea întregii 
lumi. în aceste condiții, conside
răm că sînt mai necesare ca ori- 
cînd unirea și conlucrarea tot mai 
strînsă a forțelor înaintate, a po
poarelor pentru oprirea agravării 
vieții internaționale, pentru relua
rea și continuarea politicii de des
tindere, colaborare, independență 
și pace.

în acest spirit, România partici
pă activ la viața internațională, 
aducîndu-și contribuția la cauza 
destinderii și păcii, a cooperării și 
înțelegerii între popoare. Promo
văm neabătut o politică de priete
nie și colaborare cu toate țările 
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare, cu țările nealiniate, pre
cum și cu țările capitaliste dezvol
tate ; extindem legăturile economi
ce, tehnico-științifice și culturale cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. Situăm ferm 
la baza tuturor acestor relații prin
cipiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avan
tajului reciproc, ale nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța.

în cadrul politicii sale externe, 
România acordă o atenție deosebi
tă relațiilor cu țările africane, 
sprijină lupta acestora pentru li
chidarea totală a politicii impe
rialiste, colonialiste și neocolonia- 
liste, a oricăror forme de domina
ție și asuprire, pentru consolida
rea independenței lor naționale, 
pentru progresul economico-social 
de sine stătător. Ne manifestăm 
sprijinul și solidaritatea activă cu 
lupta poporului namibian pentru 
dobindirea independenței depline, 
milităm susținut pentru lichidarea 
politicii de discriminare rasială și 
de apartheid în Africa de Sud, 
precum și a actelor de agresiune 
ale acestui stat împotriva țărilor 
vecine.

Ca țară europeană, România ac
ționează consecvent pentru înfăp
tuirea securității și cooperării în 
Europa. Sîntem hotărîți să ne adu
cem întreaga contribuție la înche
ierea cu succes a reuniunii de la 
Madrid, acționăm pentru a se a- 
junge la înțelegeri privind convo
carea unei conferințe consacrate 
încrederii șl dezarmării în Europa, 
pentru asigurarea continuității 
reuniunilor destinate securității și 
cooperării europene. Considerăm 
că trebuie făcut totul pentru opri
rea amplasării și desfășurării de 
noi rachete nucleare în Europa. 
Sîntem convinși că realizarea unor 
progrese pe calea colaborării, des
tinderii și dezarmării în Europa ar 
exercita o influență puternică asu
pra întregii vieți internaționale, 
corespunde intereselor tuturor po
poarelor.

Profund îngrijorați de încordarea 
și conflictele care continuă să exis
te în diferite părți ale lumii, apre
ciem că în condițiile internaționale 
actuale trebuie făcut totul pentru 
soluționarea problemelor dintre 
state numai și numai pe calea tra
tativelor, evitîndu-se cu desăvîrși- 
re confruntările armate, folosirea 
forței. în acest sens, ne pronunțăm 
ferm pentru intensificarea efortu
rilor în direcția soluționării poli
tice a problemelor din Orientul 
Mijlociu, pentru realizarea unei 
păci globale, care să ducă la re
tragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în 1967, la rezolva
rea problemei poporului palesti
nian pe baza dreptului său la auto
determinare — inclusiv constitui
rea unui stat palestinian indepen
dent —, la asigurarea independen
ței și integrității tuturor statelor 
din zonă. în același spirit, al înțe
legerii, este necesar să se soluțio
neze toate conflictele dintre state, 
să se facă totul pentru indepen
dență și pace.

Noi considerăm că asigurarea 
păcii reprezintă problema cardi
nală a zilelor noastre, că tre
buie făcut totul pentru * apărarea 
celui mai fundamental drept al po
poarelor, al oamenilor — dreptul 
la viață, la existență liberă. In 
acest scop, România se pronunță 
cu toată hotărîrea pentru înceta
rea cursei înarmărilor — care apa
să tot mai greu pe umerii tuturor 
popoarelor, sporind pericolul unor 
confruntări militare nimicitoare — 
pentru trecerea la măsuri practice 
și eficiente de dezarmare; și în 
primul rînd de dezarmare nuclea
ră, pentru reducerea bugetelor mi
litare, a forțelor armate și a ar
mamentelor.

Este necesar să se acționeze cu 
toată fermitatea pentru lichidarea 
împărțirii lumii în țări sărace și 
țări bogate, pentru înlăturarea fe

nomenului grav al subdezvoltării, 
care afectează o mare parte a 
omenirii, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internațio
nale, bazată pe deplină egalitate și 
echitate, care să favorizeze progre
sul mai rapid al tuturor statelor și, 
în mod deosebit, al țărilor rămase 
în urmă, să înlesnească accesul 
larg al popoarelor la cuceririle ci
vilizației moderne, să asigure dez
voltarea și stabilitatea economiei 
mondiale.

Problemele complexe ale vieții 
Internaționale pot fi soluționate 
numai cu participarea activă și în 
deplină egalitate a tuturor state
lor*  îndeosebi a țărilor mici și mij
locii, a țărilor în curs de dezvol
tare, a țărilor nealiniate. Toate 
statele poartă răspunderea pentru 
înfăptuirea destinderii și păcii, 
pentru apărarea libertății și inde
pendenței popoarelor, pentru pro
movarea unei politici noi, de ega
litate și colaborare între națiuni.

Considerăm că este necesar să 
crească rolul și contribuția Orga
nizației Națiunilor Unite, al altor 
organisme internaționale în rezol
varea democratică a marilor pro
bleme ale lumii contemporane, în 
promovarea păcii, respectului in
dependenței naționale și colaboră
rii între națiuni.

Doresc să subliniez cu satisfac
ție colaborarea dintre România și 
Ghana, în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite și în alte organisme 
internaționale, în „Grupul celor 
77“ și în mișcarea țărilor nealinia
te, în general pe plan mondial, și 
să-mi exprim convingerea că și în 
viitor țările noastre vor conlucra 
strîns, în interesul nobilelor idea
luri ale independenței, libertății și 
păcii popoarelor.

Stimate domnule președinte, 
Stimați oaspeți ghanezi, 
încredințat că vizita pe care o 

faceți în România se va înscrie ca 
o nouă și importantă contribuție la 
întărirea prieteniei și colaborării 
româno-ghaneze, în interesul po
poarelor țărilor noastre, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale, 
doresc să toastez :

Pentru progresul și fericirea po
porului ghanez !

Pentru prietenia și colaborarea 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre !

Pentru pace și colaborare inter
națională !

în sănătatea președintelui Repu
blicii Ghana, Hilla Limann, în să
nătatea oaspeților noștri ghanezi !

Doresc, de asemenea, să toastez 
în sănătatea președintelui național 
al Partidului Național al Poporu
lui, Nana Okutwer Bekoe !

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Vii aplauze).

(Urmare din pag. I)
buie să facem tot ceea ce putem 
în această perioadă de recesiune 
mondială.

Domnule președinte,
Doresc să subliniez adînca noas

tră apreciere pentru înțelegerea și 
simpatia pe care România ni le-a 
arătat nu numai în zilele cele mai 
întunecate ale istoriei noastre, dar 
pe care ni le acordă în continuare, 
în mod special, dorim să vă mul
țumim din inimă dumneavoastră, 
domnule președinte, guvernului 
șl poporului din România pen
tru grija, amabilitatea și ge
neroasa ospitalitate pe care ați 
acordat-o principalului arhitect al 
Ghanei moderne, fostul președinte 
dr. Kwame Nkrumah, în timpul 
ultimelor sale zile petrecute aici, 
la dumneavoastră, cînd în mod 
concret ați demonstrat generozita
tea dumneavoastră de prieten în 
momentele în care avea cea mai 
mare nevoie. Noi dăm o înaltă a- 
preciere gestului dumneavoastră 

! deosebit, ca și relațiilor prietenești 
mereu în dezvoltare.

Sîntem deosebit de recunoscă
tori, de asemenea, pentru diferitele 

I forme de asistență pe care le pri
mim din partea țării dumneavoas
tră, în special în acordarea de 
burse pentru pregătirea cadrelor 
noastre în diverse domenii. Tot
odată, noi apreciem foarte mult 
cooperarea economică existentă 
între țările) noastre și luăm măsuri 
pentru a înlătura obstacolele care 
împiedică realizarea ei la nivelul 
posibilităților existente. Pe baza 
voinței noastre politice comune, 
noi putem și trebuie să încurajăm 
promovarea și realizarea unei coo
perări economice reciproc avan
tajoase cit mai largi și mai fruc
tuoase în diferite domenii.

Domnule președinte,

Marile speranțe ale ultimului 
deceniu pentru o ordine mondială 
echitabilă, fără conflicte și ten
siuni, nu s-au realizat încă. Aceas
ta ne îngrijorează în mod deosebit. 
De fapt, în ciuda unor pași semni
ficativi făcuți în anii recenți în cău
tarea păcii, perspectiva generală a 
lumii rămîne încă întunecată și 
chiar îngrijorătoare. Astfel, în mul
te părți ale lumii au crescut mani
festările iraționale și s-au strîns 
nori amenințători ai unor serioase 
conflicte. Ostilitățile deschise și 

destructive manifestă tendința de a 
izbucni tot mai frecvent în ultimul 
timp. Această tendință pronunțată 
de a recurge la violență în rezol
varea disputelor trebuie să fie de- 
plînsă și în mod colectiv controla
tă, în interesul sacru al vieții și 
evoluției pașnice a omenirii. Fa
cem, prin urmare, apel la toți cei 
implicați în conflicte deschise și 
costisitoare să revină la mijloacele 
pașnice de reglementare a dispute
lor dintre ei. Numai o atmosferă 
de pace poate încuraja atît țările 
bogate, cît șl țările sărace să-și 
pună în valoare resursele și să se 
dedice sarcinilor urgente privitoa
re la renașterea și dezvoltarea eco
nomică globală, precum și la pro
movarea justiției sociale.

Dezechilibrele, inegalitățile și 
nedreptățile actualei ordini econo
mice internaționale, repartizarea 
inechitabilă a beneficiilor ce 
decurg din exploatarea resurselor 
mondiale ar trebui să fie corectate. 
Confruntările din domeniul comer
țului care există între Nordul bo
gat și Sudul sărac trebuie să fie 
evitate. Aceasta reclamă o gîndire 
înnoitoare și imaginativă, o plani
ficare și o restructurare radicală a 
ordinii economice internaționale. 
Trebuie prin urmare să trecem de 
la intenții pioase și goale de con
ținut și de la retorica frumoasă la 
acțiuni serioase și concrete. Tre
buie să găsim șl să dezvoltăm so
luții practice pentru problemele 
create de propria noastră miopie.

Domnule președinte, încercăm 
un sentiment de satisfacție față de 
identitatea punctelor noastre de 
vedere asupra problemelor majore 
internaționale ale timpurilor noas
tre, precum sînt : dreptul inaliena
bil al tuturor popoarelor de a-șl 
hotărî singure soarta fără amestec 
din afară, nerecurgerea la ame
nințarea cu forța sau folosirea for
ței în reglementarea disputelor, 
coexistența pașnică a diferitelor 
sisteme sociale și politice. Tot ast
fel, condamnăm folosirea resurse
lor pentru cursa înarmărilor și ca 
atare sprijinim toate eforturile în
treprinse în direcția dezarmării 
generale și totale.

Rolul de frunte pe care Româ
nia îl joacă în promovarea acestor 
principii sănătoase menite să 
salvgardeze cauza păcii mondiale, 
a securității, egalității șl demnită
ții umane este extrem de valoros 
și larg apreciat. In ce ne privește, 
sprijinim fără rezerve eforturile 
dumneavoastră lăudabile.

Ceremonia sosirii pe aeroportul 
internațional Otopeni
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răscu, și ambasadorul Ghanei In 
România, George Yise Mahama.

De asemenea, erau de față șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București.

La ora 12,00, avionul prezidențial a 
aterizat.

Lg scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu a adresat pre
ședintelui Hilla Limann un cordial 
bun sosit în țara noastră- Cel doi șefi 
de stat și-au strîns cu căldură mîini- 
le, s-au îmbrățișat.

Președintele Republicii Ghana este 
însoțit în această vizită de Nana 
Okutwer Bekoe, președintele națio
nal al Partidului Național al Poporu
lui, dr. Isaac K. Chinebuah, minis
trul afacerilor externe, Joe Reindorf, 
ministrul justiției și procuror gene- 
î^il, Y. N. A. Agbesi, ministrul agri
culturii, de alte persoane oficiale.

In continuarea ceremoniei, o gar
dă militară aliniată pe aeroport a 
prezentat onorul.

S-au intonat imnurile de stat ale 
celor două țări. în semn de salut au 
fost trase 21 salve de artilerie.

împreună cu președintele Repu
blicii Socialiste România, înaltul oas
pete a salutat drapelul, după care a

Domnule președinte, bigotismul, 
rasismul, apartheidul, agenții și 
interpușii lor sînt încă activi în 
Africa și în alte părți ale lumii. 
Astfel, popoarelor Namibiei și 
Azaniei • le sînt încă negate 
drepturile lor fundamentale la li
bertate, egalitate și demnitate 
umană. Aceasta reprezintă o in
sultă la adresa declarației univer
sale și apărării drepturilor omului.

Intransigența și manevrele cu 
greu disimulate ale regimului mi
noritar rasist din Africa de Sud 
constituie o provocare la adresa 
noastră și a tuturor țărilor de bună 
credință, cerîndu-ne să intensifi
căm lupta combatanților pentru li
bertate și să insistăm asupra im
punerii de sancțiuni obligatorii 
împotriva acestui regim ipocrit și 
antisocial. Intr-adevăr, comunita
tea mondială trebuie să-și intensi
fice eforturile pentru salvgardarea 
Intereselor generale ale păcii și 
securității întregii omeniri. A ac
cepta sau a aproba rasismul din 
Africa de Sud, în timp ce se ex
primă atașament față de drep
turile omului și pacea mondială, 
înseamnă pur și simplu a da do
vadă de duplicitate, a lărgi pră
pastia credibilității și a încuraja 
violența săvîrșită de grupuri ira
ționale formate din anarhiști, nihi- 
liști și extremiști. Condamnăm 
aceste atitudini tot atît de ferm pe 
cît deplorăm pe cele descrise an
terior.

Domnule președinte, doresc să 
reînnoiesc încă o dată mulțumirile 
noastre profunde pentru a fi fost 
primul care ne-ați invitat să vizi
tăm țara dumneavoastră într-un 
moment cînd mulți alții se îndo- 
iau de venirea la putere a unui gu
vern democratic civil în Ghana. 
Dumneavoastră ați demonstrat ast
fel încă o dată că în România 
avem un prieten pe care ne putem 
bizui oricînd. Sîntem încredințați 
că împreună vom întări pe mai de
parte aceste fericite și indestructi
bile legături prietenești spre avan
tajul și beneficiul nostru reciproc.

Excelențe, distinse doamne și 
domni, vă rog acum să fiți amabili 
să vă alăturați urărilor mele de 
sănătate, succes și fericire perso
nală pentru distinsa noastră gazdă, 
președintele Nicolae Ceaușescu, și 
pentru dezvoltarea necontenită a 
legăturilor de prietenie, solidarita
te și cooperare dintre România 
și Ghana. Vă mulțumesc. (Vil 
aplauze).

fost trecută în revistă garda de 
onoare.

A avut loc apoi prezentarea 
persoanelor oficiale române aflate 
pe aeroport.

Un grup de pionieri a oferit pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Hilla 
Limann buchete de flori.

Solemnitatea primirii înaltului 
oaspete s-a încheiat cu defilarea găr
zii de onoare.

Numeroși bucureșteni aflați pe 
aeroport, precum și tineri ghanezi 
care studiază în țara noastră au 
aplaudat cu însuflețire pe cei doi șefi 
de stat, aclamînd cu căldură pentru 
prietenia româno-ghaneză. Prin 
aplauze și urale, bucureștenii veniți 
în întîmpinare au exprimat senti
mentele de caldă prietenie și respect 
pe care poporul român le nutrește 
față de poporul ghanez, precum și 
satisfacția față de noul dialog ro- 
mâno-ghanez, menit să dea un nou 
impuls bunelor relații de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări și 
popoare, să servească cauzei păcii, 
înțelegerii și securității în lume.

In această atmosferă entuziastă, 
președinții Nicolae Ceaușescu și Hilla 
Limann au părăsit aeroportul, în- 
dreptîndu-se spre reședința rezerva
tă Înaltului oaspete.

Vizită protocolară
Președintele Republicii Ghana, 

dr. Hilla Limann, a făcut, in cursul 
după-amiezii, o vizită protocolară pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Palatul Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, cei doi președinți 
au avut un prim schimb de păreri, 
premergător convorbirilor oficiale, 
care s-a desfășurat într-o ambianță 
caldă, prietenească, punînd în evi
dență bunele relații româno-ghaneze, 
ce cunosc o continuă dezvoltare, co
respunzător dorinței și aspirațiilor 
âmbelor popoare.

începerea 

convorbirilor 
oficiale
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țara noastră, afirmîndu-și, la rîndul 
său, Încrederea că Înțelegerile și mă
surile ce vor fi convenite împreună 
cu președintele Nicolae Ceaușescu 
vor da un nou imbold conlucrării 
prietenești româno-ghaneze.

în prima rundă de convorbiri, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Hilla 
Limann s-au informat reciproc asu
pra realizărilor și programelor de 
dezvoltare ale celor două țări, au 
procedat la un schimb de păreri pri
vind căile și mijloacele de promo
vare mai intensă a colaborării dintre 
România și Ghana.

Președintele Hilla Limann a înfă
țișat preocupările statului ghanez pri
vind dezvoltarea economico-socială a 
țării, pentru consolidarea indepen
denței naționale și ridicarea nivelu
lui de viață și de civilizație al po
porului.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat succesele obținute de poporul 
român în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltata, 
în procesul de industrializare a țării, 
de modernizare a agriculturii, in ri
dicarea bunăstării materiale șl spiri
tuale, în adîncirea democrației socia
liste și asigurarea participării largi 
a oamenilor muncii la conducerea 
societății, prezentînd, totodată, direc
țiile principale de dezvoltare a Româ
niei în cincinalul 1981—1985.

Cei doi șefi de stat au subliniat, cu 
satisfacție, cursul pozitiv al relațiilor 
româno-ghaneze, caracterizate prin 
deplină egalitate în drepturi, priete
nie și colaborare, stimă și prețuire 
reciprocă. în același timp, a fost ex
primată dorința comună ca aceste 
bune raporturi să Înregistreze noi 
progrese in viitor, să cunoască o evo
luție mereu ascendentă, rodnică, pe 
planuri multiple — politic, economic, 
tehnico-științific, cultural. S-a subli
niat, de ambele părți, dorința de a 
identifica noi posibilități pentru ex
tinderea cooperării — îndeosebi in 
domeniile agricol, minier, petrolier, 
al explorărilor geologice, al construc
țiilor de mașini, prelucrării lemnului, 
pescuitului șl industriei alimentare, 
al transporturilor — pentru intensifi
carea și diversificarea legăturilor 
economice. A fost reliefată, de ase
menea, dorința de a spori contactele 
între partidele celor două țări, pre
cum și in sfera științei, învățămîn- 
tului, culturii și în alte domenii de 
activitate.

De comun acord, s-a apreciat că 
dezvoltarea susținută a conlucrării 
româno-ghaneze — pe baze stabile și 
de lungă durată, in spiritul principii
lor deplinei egalități, respectului 
independenței naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantajului 
reciproc — corespunde pe deplin in
tereselor de dezvoltare și progres ale 
celor două țări și popoare, slujește 
cauzei păcii, colaborării și înțelegerii 
in lume.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hilla Limann au Însărcinat pe miniș
trii de resort să examineze posibili
tățile concrete de a lărgi cooperarea 
reciproc avantajoasă și să propună 
măsuri pentru valorificarea lor efi
cientă, in spiritul înțelegerilor con
venite la nivel înalt privind ampli
ficarea colaborării dintre cele două 
țări.

Convorbirile se desfășoară lntr-o 
atmosferă de caldă prietenie, stimă 
și înțelegere reciprocă.
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MOMENTE MEMORABILE ALE UNUI DRUM EROIC DE LUPTE ȘI VICTORII

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
- eroice tradiții ale luptei împotriva fascismului, pentru apărarea intereselor vitale ale patriei
Se vor împlini peste cîteva zile 

patru decenii și jumătate de la înce
perea procesului de la Brașov, in
tentat de autoritățile burgheze unui 
grup de tineri comuniști și antifas
ciști, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Procesul, aidoma altor 
procese înscenate militanților parti
dului comunist în anii ilegalității, a 
fost transformat, prin ținuta demnă, 
neînfricată a tinerilor implicați, prin 
forța argumentelor cu care s-au a- 
părat, intr-un puternic act de acu
zare a regimului burghez, într-o tri
bună de afirmare a voinței de luptă 
antifascistă a poporului român. Des
fășurat într-un răstimp în care for
țele democratice din țara noastră au 
inițiat acțiuni de mare amploare îm
potriva primejdiei fasciste, au obți
nut rezultate de seamă pe linia rea
lizării unei largi concentrări antifas
ciste, procesul a demonstrat, o dată 
mai mult, că in România existau 
forțe sociale capabile să bareze dru
mul fascismului spre putere, să ape
re libertățile democratice, unitatea și 
independența națională, cucerite prin 
lupta grea și îndelungată a poporu
lui. Procesul a pus, de asemenea, in 
lumină, eu deosebită putere, faptul 
că, in pofida grelelor condiții in care 
era obligat să activeze, partidul co
munist constituia conștiința lucidă a 
națiunii, forța cea mai hotărită și 
combativă a luptei antifasciste, pen
tru salvgardarea independenței și in
tegrității teritoriale a țării, grav' a- 
menințate de fascism.

In acest prim articol consacrat pro
cesului de acum 45 de ani, ne pro
punem să evocăm climatul politic al 
epocii în care a avut loc, climat care 
pune și mai bine în lumină semnifi
cația sa deosebită, rolul pe care l-a 
avut în lupta partidului, a forțelor 
democratice împotriva fascismului.

...Este bine cunoscut faptul că fas
cismul a apărut la scurtă vreme după 
prima conflagrație mondială, ca o 
emanație a cercurilor celor mai reac
ționare ale burgheziei imperialiste, 
reprezentind o doctrină politică și o 
mișcare socială cu un pronunțat ca
racter antidemocratic și anticomu
nist, întemeiate pe voluntarism, mis
ticism și iraționalism, pe naționalism 
și ură de rasă feroce. Trăsături care 
și-au găsit expresia cea mai acută 
în nazism, instaurarea hitlerismului 
la putere în Germania transformed 
această țară într-un teritoriu al în
josirii demnității omului, al bestia
lității și crimei de masă, un focar 
de agresivitate și destabilizare poli; 
tică a lumii, un pericol extrem de 
grav pentru pacea lumii, pentru in
dependența și integritatea teritorială 
a statelor.

Neînsemnate ca forțe politice plnă 
la venirea hitlerismului la putere in 
Germania, organizațiile de extremă 
dreaptă din România, și în primul 
rînd Garda de Fier și-au intensi
ficat apoi acțiunile de tip terorist

— cu care își făcuseră intrarea In 
viața politică a țării — împletindu-ie 
cu manifestări și procesiuni de na
tură mistico-religioasă și cu o de
șănțată demagogie socială. Devenită 
agentura hitlerismului în România. 
Garda de Fier și-a asumat sarci
na de a înlătura de pe eșichierul vie
ții politice a țării pe toți partizanii 
orientărilor tradiționale ale politicii 
externe românești, pe oponenții a- 
propierii de Reichul nazist. Prima 
victimă a fost, după cum bine se 
știe, însuși șeful cabinetului liberal, 
I. G. Duca, asasinat la 30 decembrie 
1933, pe peronul gării din Sinaia. In 
perioada următoare, pe „listele ne
gre" gardiste au fost trecute numele 
altor personalități de vază ale țării 
care urmau să fie lichidate, s-au 
constituit „echipe ale morții" menite 
să execute condamnările. Congresul 
legionar ,din 1936 de la Tirgu Mureș, 
proclamind public asasinatul drept

Partidul Național Țărănesc. Poporu
lui i se pregătește o înfiorătoare ba
ie de singe prin pedeapsa cu moartea 
și prin execuții și cazne individuale 
și in masă, fără nici o judecată ori 
lege..."

în același timp, P.C.R. s-a orientat 
spre o activitate largă de masă, spre 
contacte și legături cu organizații și 
partide politice în vederea realizării 
unui front comun de luptă contra 
pericolului fascist. Numeroase orga
nizații de masă, asociații, ligi, comi
tete, făurite sau aflate sub influența 
P.C.R., precum Comitetul Național 
Antifascist, Liga muncii, Blocul de
mocratic, Frontul plugarilor, Mado- 
szul, Frontul studențesc democratic, 
Amicii U.R.S.S., Comitetele cetățe
nești, Comitetul pentru apărarea 
antifasciștilor etc., au antrenat in 
lupta pentru apărarea democrației, 
pentru zdrobirea organizațiilor fas
ciste, pentru salvgardarea intereselor

45 de ani de la procesul tinerilor comuniști 
și antifasciști de la Brașov

unică armă de luptă politică, a pro
nunțat condamnări la moarte împo
triva lui Nicolae Titulescu, Virgil 
Madgearu, dr. Nicolae Lupu, Armand 
Călinescu.

Intre factorii care au favorizat 
propensiunea legionarismului se nu
mără și atitudinea guvernelor tim
pului, a partidelor istorice burgheze, 
care, fie că n-au înțeles periculozi
tatea fascismului, fie că au încercat 
să-și subordoneze organizațiile fas
ciste spre a le folosi ca masă de ma
nevră sau grup de presiune împo
triva mișcării muncitorești și demo
cratice.

Este meritul Partidului Comunist 
Român de a fi tras primul semnalul 
de alarmă față de primejdia fascis
mului și a se fi ridicat de la început 
la luptă hotărită spre a-i bara calea. 
Cu o mare forță vizionară au fost 
înfățișate în documentele P.C.R. 
consecințele nefaste ale ascensiunii 
fascismului la cirma țării. Fascismul 
— se arăta într-o scrisoare a C.C. al 
P.C.R. adresată conducerii P.N.Ț. în 
ianuarie 1936 — „iubește poporul cum 
iubește lupul oaia, cum iubește diho
nii găina, cum fiara iși iubește pra
da. Fascismul va aduce poporului 
român și naționalităților conlocuitoa
re din România o robie fără seamăn, 
lipsirea de orice drept și orice liber
tate. Nu numai organizațiile munci
torești de stingă vor fi lovite. Toate 
organizațiile maselor vor fi sfisiate 
fără milă. Zdrobit va fi Partidul So
cial-Democrat Distruse sindicatele și 
cooperativele muncitorești, țărănești 
și mic burgheze. Zdrobit va fi însuși

naționale ale țării, alături de mun
citori, țărani, funcționari, intelectuali, 
meseriași, studenți, personalități ale 
vieții politice și cultural-științifice. 
O bogată presă ilegală și legală — 
comunistă, social-democrată, radical- 
burgheză — a contribuit la rîndu-i la 
dezvoltarea unui puternic curent de 
opinie antifascist. ’

Acordurile încheiate sub impulsul 
P.C.R. de diferitele organizații de
mocratice, precum cel între Liga 
muncii, Comitetul Național Antifas
cist și Partidul socialist unitar (1934) 
sau cele de la Băcia din septembrie 
1935. de la București din noiembrie 
și de Ia Țebea din decembrie același 
an, intre organizațiile Blocul demo
cratic, Frontul plugarilor, Partidul 
Socialist, Uniunea oamenilor muncii 
maghiari din România au reprezen
tat tot atiția pași in direcția făuririi 
unui front popular al forțelor potriv
nice Germaniei hitleriste și agentu
rii ei din țară — Garda de Fier. 
Justețea acestei orientări avea să fie 
cu prisosință dovedită de alegerile 
parlamentare parțiale de la începu
tul anului 1936 din județele Mehe
dinți și Hunedoara, în care forțele 
democratice coalizate au obținut im
portante victorii.

Aceeași politică de concentrare a 
forțelor democratice, consecvent pro
movată de P.C.R., avea să-și vădeas
că eficienta în ample demonstrații 
de masă antifasciste, organizate pe 
baza unității de acțiune a clasei 
muncitoare, a colaborării diverselor 
organizații. Astfel, primăvara anului 
1936 a fost marcată de un șit» întreg

de asemenea acțiuni, între care ma
rea întrunire publică a comitetelor 
cetățenești din Capitală din ziua de 
24 mai, demonstrațiile de stradă din 
București și alte centre ale țării or
ganizate o săptămînă mai tirziu, la 
31 mai, chiar în timpul desfășurării 
procesului de Ia Brașov, demonstra
ții în cursul cărora peste o jumătate 
de milion de oameni au manifestat 
sub lozincile .„Jos fascismul", „Jos 
dușmanii țăru“. De remarcat că 
aceste demonstrații fuseseră convo
cate de Partidul Național Țărănesc, 
în sprijinul unor revendicări cetățe
nești, dar sub influența militanților 
comuniști, ele au dobîndit un ascuțit 
caracter politic de demascare a pri
mejdiei fasciste, au fost transforma
te, cum se spunea într-un manifest 
al P.C.R. din epocă, in „adunări și 
demonstrații ale întregului popor ro
mân și ale tuturor naționalităților 
din România contra fascismului, răz
boiului (...) contra exploatării capi
taliste".

In perspectiva istoriei, apare lim
pede că dacă in țara noastră ascen
siunea fascismului spre putere a 
putut fi mult timp stăvilită, dacă 
excesele săvirșite de fasciști n-au 
atins amploarea și ferocitatea din 
alte țări, aceasta se datorează dez
voltării, pe fondul tradițiilor demo
cratice și omeniei tradiționale ale 
poporului român, a unei ample miș
cări antifasciste, sub conducerea 
Partidului Comunist Român.

Sînt cu atît mai mari meritele 
partidului, cu cit în bătălia împotri
va pericolului fascist el a acționat 
în adîncă ilegalitate, presa sa fiind 
interzisă, iar militanții săi — arestați, 
implicați în procese și condamnați 
la ani grei de închisoare. Astfel, în 
noiembrie 1934 au fost scoase din 
nou în afara legii Partidul Comunist, 
precum și alte 32 de organizații de 
masă aflate sub influența sa. In anii 
1935—1937 s-au desfășurat numeroa
se procese în care au fost implicați 
sute de militanți comuniști și antifas
ciști, intre care și procesul intentat 
împotriva grupului de comuniști, ute- 
ciști și alți antifasciști, avindu-1 
în frunte pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In pofida terorii și prigoanei 
dezlănțuite împotriva sa, partidul 
comunist a continuat să se . afle în 
fruntea luptei antifasciste, mobilizînd 
și organizînd forțele vii ale neamu
lui. Procesele înscenate militanților 
săi, precum cel judecat acum 45 de 
ani la Brașov, au dat măsura exactă 
a patriotismului fierbinte, a voinței 
de luptă și spiritului de sacrificiu 
ale comuniștilor.

Dr. Florea DRAGNE 
cercetător științific principal 
la Insțitutul de studii istorice 
și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

ÎN AGRICULTURĂ
Prmtr-o puternică mobilizare a forțelor umane și a mijloacelor mecanice

CULTURILE-INTREȚINUTE EXEMPLAR PE TOATE SUPRAFEȚELE!
Din datele centralizate la Ministerul Agricul

turii și Industriei Alimentare rezultă că pină in 
seara zilei de 22 mai, față de suprafața cul
tivată, prima prașilă manuală la sfecla de za
hăr s-a executat pe 75 la sută in cooperativele 
agricole, la floarea-soarelui — pe 35 la sută în 
cooperativele agricole și 23 la sută in întreprin
derile agricole de stat, iar la porumb — pe 8 
la sută în cooperativele agricole și 4 la sută 
în întreprinderile agricole de stat. La aceeași 
dată, prima prașilă mecanică la aceste culturi

s-a executat pe suprafețe ceva mai mari, lu
crarea fiind puțin mai avansată.

Concluzia ce se desprinde din această si
tuație este că lucrările de întreținere a cultu
rilor nu se desfășoară într-un ritm corespunză
tor. De aici rezultă necesitatea ca organele de 
partid comunale, consiliile populare, consiliile 
unice agroindustriale și conducerile unităților 
agricole să întreprindă măsuri hotărîte pentru 
impulsionarea executării prașilelor manuale și me
canice. La aceste lucrări, în conformitate cu 
prevederile Legii organizării muncii și a produc

ției in agricultură, trebuie să fie mobilizați toți 
locuitorii satelor - mecanizatori, cooperatori, elevi 
și alte categorii de oameni ai muncii de la 
sate.

Nicăieri să nu lăsăm buruienile să dijmuiască 
recolta I Pretutindeni trebuie să se muncească 
cu toate forțele pentru executarea la timp și 
la un înalt nivel calitativ a lucrărilor de între
ținere a culturilor, întrucît de aceasta depinde 
in măsură hotăritoare realizarea producțiilor agri
cole stabilite pentru acest an.

VRANCEA:

Pentru menținerea 

densității plantelor 

la hectar
Ieri în consiliile unice agroindus

triale Adjud, Nănești, Sihlea, Vulturu 
și Tătăranu, prima prașilă manuală 
se executa pe ultimele suprafețe 
ocupate cu sfecla de zahăr. S-a mun
cit cu spor și la prășitul mecanic al 
florii-soarelui, lucrarea fiind aproa
pe de stadiul final in unitățile agri
cole din consiliile Ciorăști, Sihlea, 
Mărășești și altele.

Tovarășul Ion Coman, președinte
le cooperativei agricole Ciorăști, ne 
spunea : „Avem prezenți in cimp 
peste 600 de cooperatori. In funcție 
de cum se prezintă terenul, forțele 
au fost concentrate acolo unde culti
vatoarele nu ar fi realizat lucrări de 
calitatea cerută și ar fi provocat dis
locarea plantelor. Așa s-a procedat 
pe cele 300 hectare cu sfeclă de za
hăr și pe unele suprafețe cu floarea- 
soarelui. La cultura porumbului, con
comitent cu prașila mecanică, s-a 
trecut și la prășitul manual".

In unitatea vecină, la C.A.P. Mi- 
hălceni, inginerul șef al cooperativei, 
tovarășul Ilie Pădineanu, prezent în 
cimp, ne-a informat că aici s-a în
cheiat prima prașilă mecanică la 
sfecla de zahăr și floarea-soarelui pe 
cele 600 hectare. S-a lucrat bine și la 
prășitul manual, în cimp fiind pre
zenți aproape 650 de țărani coopera
tori. în ziua respectivă, numai la 
porumb, de exemplu, s-au prășit ma
nual peste 100 hectare.

Cu bune rezultate la întreținerea 
culturilor s-a încheiat ziua de ieri și 
in cooperativele agricole Pufești, Su- 
raia, Dumbrăveni, Nănești și altele. 
Comandamentul județean pentru a- 
gricultură, pornind de la situația 
realizărilor din fiecare unitate, de la 
stadiile diferite in care acestea se 
află in ce privește întreținerea cultu
rilor, a recomandat o mai bună fo
losire a cultivatoarelor, distribuirea 
lor operativă în funcție de starea te
renului și de vegetația culturilor. Se 
impune, de asemenea, o mai temei
nică mobilizare a întregii forțe de

muncă din toate localitățile, astfel in
cit prașila manuală să se efectueze 
mai repede. Odată Cu această 'lucra
re să se facă și completarea goluri
lor, astfel incit la toate culturile să 
se asigure densitatea optimă de 
plante la hectar.

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii"

BOTOȘANk

Două unități vecine 

— moduri diferite 

de organizare 

a muncii
Iată două situații constatate la mij

locul acestei săptămini in consiliul 
unic agroindustrial Dragalina : in 
timp ce la C.A.P. Cristinești prima 
prașilă manuală la sfecla de zahăr 
era pe sfirșite (suprafață cultivată — 
220 hectare), in unitatea vecină — 
C.A.P. Dumeni, aceeași lucrare se 
realizase doar pe 40 hectare din cele 
160 insămințate. Ce cauze au dus la 
aceste rezultate cu totul diferite in
tre cele două unități ? „Încă nu se în-

COLECTIVE FRUNTAȘE 
ÎN ÎNTRECERE 

pe primele patru luni ale anului
in îndeplinirea planului și a anga
jamentelor asumate in întrecerea 
socialistă.

Potrivit punctajului general, sta
bilit pe baza indicatorilor prevăzuți

Publicăm, in continuare rezulta
tele obținute în primele patru luni 
ale anului 1981 •) de colectivele de 
oameni ai muncii, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid,

In unitățile producătoare 
de mașini și utilaje electrice, 

motoare și materiale 
electrotehnice

Locul I : întreprinderea de aparataj electric 
auto și motoare electrice din municipiul Sf. 
Gheorghe, județul Covasna, cu 362,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 
4,4 Ia sută la producția fizică, 113,7 la sută la export, 
0.1 la sută la producția netă și la productivitatea mun
cii, 2,1 la sută la investiții.

Locul II: întreprinderea de fabricație-montaf „As
censoare" din București.

Locul III : întreprinderea de mașini electrice, Bucu
rești.

In întreprinderile constructoare 
de mașini aparținînd 

altor ministere
Locul I : întreprinderea de articole metalice 

pentru mobilâ și binale din Arad, aparținînd 
Ministerului Economiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții, cu 1 266,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 
3,1 la sută la producția fizică, 24 la sută la export, 0,8 
la sută la producția netă, 0,9 la sută la productivitatea 
muncii, 1,3 la sută Ia beneficii, consumurile normate 
au fost reduse cu 15,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de utilaj chimic - Borzești, 
aparținînd Ministerului Industriei Chimice.

Locul III : întreprinderea mecanică de material ru
lant din Roșiori de Vede, aparținînd Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor.

în domeniul lucrărilor de foraj 
al sondelor pentru țiței și gaze 

naturale
Locul I : Schela de foraj Craiova, cu 337,2 

puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 

10,2 la sută la producția fizică de foraj, 41,5 la sută 
Ia producția fizică realizată în cadrul forajului de mare 
adîncime, 123,7 la sută la beneficii ; viteza de lucru a 
sporit cu 11,6 Ia sută, iar prețul de cost planificat ai 
lucrărilor de foraj s-a redus cu 0,6 Ia sută.

în industria de medicamente, 
cosmetice, coloranțl șl lacuri 

Locul I : întreprinderea de produse cosme
tice „Nivea" din Brașov, cu 389,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți eu : 
26,8 la sută la producția netă, 12,2 la sută la produc
ția fizică, 25,2 la sută la export, 19,3 la sută la pro
ductivitatea muncii ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
produpție-marfă au fost reduse cu 1,1 la sută, cele 
materiale cu 2,7 la sută, iar consumurile normate cu 
4,7 la sută.

Locul II : întreprinderea chimică Craiova.
Locul III : întreprinderea de medicamente București, 

în industria prelucrării 
lemnului

Locul I : întreprinderea „ILEFOR” — Tirgu 
Mureș, cu 201,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 
3,1 la sută la producția netă, 5,3 la sută la producția 
fizică, 4 la sută la export, 2 la sută la productivita
tea muncii ; consumurile normate au fost reduse cu 
2,9 la sută.

Locul II : întreprinderea de prelucrare a lemnului Za
lău, județul Sălaj.

în industria tricotajelor 
și confecțiilor

Locul I : întreprinderea „Tricotajul roșu” 
București, cu 803 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 
4 la sută la producția fizică, 1 la sută ,1a export. Sar-

•) Indicatorii privind producția netă, productivi
tatea muncii, costurile de producție și beneficiile 
sint calculați pe trei luni.

in criteriile de organizare a tntre- 
cerii socialiste, la sfirșitul lunii a- 
prilie, pe primele trei locuri se si
tuează :

cinile privind producția netă și productivitatea mun
cii au fost integral realizate ; livrările de mărfuri la 
fondul pieței au fost depășite cu 19 la sută.

Locul II : întreprinderea „Tinăra gardă” București.
Locul III : întreprinderea „Flacăra" din Cluj-Napoca. 

în industria sticlei, ceramicii fine 
și articolelor casnice

Locul I : întreprinderea de porțelan pentru 
menaj din Curtea de Argeș, cu 939,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu :
3.9 la sută la producția netă, 5,2 la sută la producția 
fizică, 4 la sută la productivitatea muncii, 0.1 la sută 
la export, 12,7 la sută la livrări de mărfuri la fon
dul pieței, 7,5 la șută la beneficii ; consumurile nor
mate au fost reduse cu 10,2 la sută.

locul II : întreprinderea „11 lunie"-Galați.
Locul III : întreprinderea de porțelan „Iris" din Cluj- 

Napoca.

în unitățile de construcții 
ale consiliilor populare județene 

Locul I : întreprinderea județeană de con- 
strucții-montaj Mehedinți, cu 339 puncte.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 
56,4 la sută la producția netă, 60 la sută la produc
tivitatea muncii, 26 la sută la beneficii ; sarcinile pri
vind punerea in funcțiune a obiectivelor de investiții 
și darea în folosință a construcțiilor de locuințe au 
fost integral îndeplinite.

Locul li : Trustul de construcții-montaj Neamț.
Locul III : întreprinderea județeană de construcții- 

montaj Arad.

în întreprinderile agricole de stat 
cu profil zootehnic - mixt

Locul I : întreprinderea agricolă de stat 
Prejmer, județul Brașov, cu 116,4 puncte, . 
; Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 
6.7 la sută Ia producția fizică, 3,6 la sută la efective 
de animale, 1,8 la sută la livrări de produse la fondul 
de stat, 60 la sută la beneficii ; cheltuielile la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 2,6 la sută. ■

Locul II : întreprinderea agricolă de stat Girov, ju
dețul Neamț.

Locul III : întreprinderea agricolă de stat Rădăuți, ju
dețul Suceava.

în transporturile feroviare - stații 
de cale ferată

Locul I : Stația Sibiu, cu 138,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 

0,7 la sută la mărfuri încărcate, 10,6 la sută la mărfuri 
descărcate, 0,1 la sută la tonajul mediu brut pe tren 
de marfă, 9,7 la sută la încărcătura medie statică pe 
osie a vagoanelor de marfă ; timpul de staționare a 
vagoanelor de marfă în cadrul operațiilor de incăr- 
care-descărcare a fost redus cp 10,4 la sută.

Locul II : Stația Bacău.
Locul III : Stația Pașcani, județul lași,

în unitățile de turism
Locul I: întreprinderea de turism, hoteluri și 

restaurante București, cu 89,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu :

1.9 la sută la desfacerea de mărfuri cu amănuntul, 7,8 
la sută la producția proprie de preparate culinare pen
tru alimentația publică, 0,2 la sută la prestări de ser
vicii către populație, 12,2 la sută la beneficii ; cheltu
ielile de circulație la 1 000 lei volum de activitate au 
fost reduse cu 0.8 la sută.

Locul II : Oficiul Național de Turism Carpați — 
Brașov.

în întreprinderile de transport 
local ale consiliilor populare 
Locul I: întreprinderea județeană de trans

port local — Arad, cu 401 puncte.
Principalii indicatori de plan au fost depășiți eu : 

61 la sută la producția netă, 21 la sută Ia producție și 
prestări de servicii, 2 la sută Ia prestări de servicii 
pentru populație, 8 la sută la beneficii ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție-marfă și prestări de ser
vicii au fost reduse cu 1 la sută.

Locul II : întreprinderea județeană de transport local 
Caraș-Severin.

Locul III ; întreprinderea de transport a municipiului 
București.

sfeclei de zahăr. Secvență surprinsă pe ogoarele C.A.P. Pufești, județul Vrancea 
Foto : N. Moldoveanu

Amplă participare de forțe la prășitul

cheiase semănatul, cînd atît suprafața 
de sfeclă de zahăr, cit și cele cu alte 
culturi de primăvară au fost repar
tizate. pe ferme, echipe, iar in cadrul 
acestora pe oameni"' — ne-a informat 
Octav Hurubeanu, inginerul șef al 
C.A.P. Cristinești. Lucrul in acord 
global pe echipă, a adăugat șeful de 
echipă Ilie Gășpărel, nu ne permite 
nici o absență. Dacă nu se prezintă 
un om la tarla, intreaga echipă ii bate 
la poartă. Din echipă fac parte 39 de

Prășitul florii-soarelui la C.A.P. Cătunu — județul Dimbovița
Foto : D. Constantinescu

cooperatori. în realitate muncesc zil
nic 43—44. Sînt soții unor cooperatoa
re, care atunci cînd nu se află la lu
cru in schimb, la Dorohoi, vin de-și 
ajută nevestele. Zic că nu vor să uite 
cum se minuiește coada sapei".

Prezent la discuție, tovarășul Mihai 
Curcan, director al direcției agricole 
județene, adaugă : „N-avem ce re
proșa cooperatorilor și specialiștilor 
de la Cristinești. Lucrează și repede 
și bine. După încheierea prașilei ma
nuale am sondat densitatea plantelor 
de sfeclă de zahăr pe diferite parcele. 
E bună, chiar foarte bună. Modul în 
care și-au organizat munca, prezența 
permanentă a specialiștilor pe cimp 
garantează, pină acum, obținerea re
coltelor planificate".

Vom argumenta cele constatate la 
C.A.P. Dumeni citind din opiniile 
cîtorva cooperatori aflați la lucru pe 
o tarla din preajma satului, aparți- 
nind fermei conduse de inginera Ele
na Vasilache. „Abia ieri am aflat că 
vom lucra aici, zi cind s-a făcut și 
repartizarea terenului in cadrul echi
pei" — ne-au spus soții Adela și Au
rel Nădejde. „Nu-s prezenți chiar 
toți sătenii la prășit. Dacă ar fi venit 
cu toții, suprafața repartizată pe fie
care ar fi fost mai mică și, prin ur
mare, am fi putut încheia mai repede 
lucrarea" — au adăugat soții Elena 
și Neculai Vornicu. „Vedeți terenul 
acela de colo, ce bate in cărămiziu 7 
Cred că-s vreo două hectare de sfeclă 
incă nerepartizate cuiva să le pră
șească" — intervine cooperatoarea 
Lucica Alexandru.

Interesindu-ne de prezența specia
liștilor in cimp, aflăm că tovarășa in
giner Vasilache (șefa fermei — n.n.) 
a trecut pe aici doar in timpul dimi
neții. „N-ar fi fost cazul să rămină 
și în continuare ?“ — il întrebăm pe 
tovarășul director al direcției agrico
le județene. „Cum să nu ? E cea mal 
importantă lucrare ce se realizează 
azi în fermă. Apoi, prezența ei era 
absolut necesară și pentru suprave
gherea menținerii densității la hec
tar. Mai ales că, din cite imi dau sea
ma, nu toți cooperatorii respectă nor
ma stabilită".

Comparînd cele două unități se 
desprinde concluzia : atît conducerea 
cooperativei agricole, cit și consiliul 
popular din Dumeni incă nu au tre
cut la aplicarea fermă a Legii pri
vind organizarea muncii și a pro
ducției in agricultură ; nu toți sătenii 
au fost incluși în echipe și nu toți 
cei ce s-au angajat să lucreze in a- 
cord global ies la lucru, iar specia
liștii din unitate nu sînt prezenți per
manent în mijlocul cooperatorilor.

Consecințele acestei stări de lu
cruri sint lesne de imaginat : intir- 
zierea lucrărilor de întreținere și im- 
buruienarea culturilor. Iată de ce 
este de dorit ca semnalul critic să fie 
recepționat de conducerea acestei 
cooperative agricole, a cărei datorie 
majoră este să njăhilizeze la prășit 
pe toți locuitcșif' din sat.

ĂlvestrI Al LENEI
corespondentul „Scînteii"

0 REMARCABILĂ MANIFESTARE ȘTIINȚIFICĂ
9 9

Congresul mondial de chirurgie maxilo-facială
Vineri s-au încheiat la București 

lucrările celui de-al VII-lea Congres 
mondial de chirurgie maxilo-facială. 
manifestare științifică la care au 
luat parte specialiști din 20 de state 
ale Europei, Asiei, Americii de Nord, 
Americii de Sud, Australiei și din 
țara noastră. Participanții (circa 600 
specialiști, din care peste 100 reputați 
oameni de știință din 20 țări) au pre
zentat peste 200 lucrări științifice cu 
ultimele noutăți in acest domeniu. 
Referindu-se la însemnătatea acestei 
manifestări științifice de prestigiu, 
prof. dr. docent Valerian Popescu, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele actualului congres, ne-a 
declarat :

Chirurgia maxilo-facială este una 
din cele mai tinere discipline, deși 
intervenții la nivelul maxilarelor și 
feței se fac de mult timp. Ea s-a in
dividualizat abia in ultimele 3—4 de
cenii odată cu stabilirea unor metode 
proprii de investigare și tehnici de 
lucru proprii, ceea ce a contribuit la 
remedierea a numeroase deficiențe 
in ce privește masticația, fonația, 
condițiile de respirație, rezolvări ca
litativ superioare din punct de ve
dere morfologic, funcțional și estetic.

— In ce context se situează chi
rurgia maxilo-facială din țara noas
tră în comparație cu alte țări ?

— Specialiștii din țara noastră au 
avut preocupări in acest domeniu 
incă din 1938, chirurgia maxilo-fa
cială fiind recunoscută oficial, ca 
specialitate, in anul 1948, printre pri
mele din lume. Au fost create cate
dre de chirurgie maxilo-facială în 
institutele de medicină și clinicile de 
chirurgie maxilo-facială in principa
lele centre și numeroase servicii de 
profil într-un mare număr de spitale 
din țară. Clinica noastră din Capitală 
este cea mai mare din Europa ca nu
măr de paturi. Considerăm că alegerea 
țării noastre ca gazdă a unei ase
menea manifestări de prestigiu in
ternațional înseamnă și o recunoaș
tere a activității specialiștilor români.

Consemnăm și cîteva opinii ale 
unor reputați oameni de știință :

Prof. dr. Hugo Obwegeser, șeful 
catedrei de chirurgie maxilo-facială 
a Universității din Ztirich (Elveția). 
„Am fost președinte *1  Asociației

internaționale de specialitate și in 
această calitate am cunoscut mai 
bine o serie de realizări din diferite 
țări. Pot spune că școala românească 
de chirurgie maxilo-facială este o 
școală de înalt nivel. Acesta este și 
motivul principal care m-a determi
nat să vin. Nu am venit pentru că 
este un congres mondial, ci pentru 
că apreciez foarte mult pe colegii din 
România și vreau să văd cît mai 
multe din progresele înregistrate de 
ei, in țară".

Prof. dr. VVolfang Bethmann de Ia 
Universitatea „Karl Marx" din Leip
zig (R.D.G.), secretar general al Aso
ciației internaționale de chirurgie ma
xilo-facială : „Colegii din România 
lucrează de mulți ani în această spe
cialitate și sint recunoscuți prin ca
litatea intervențiilor chirurgicale, 
prin metodele originale și clinicile 
numeroase in care lucrează. Sînt 
foarte bucuros că am avut prilejul 
să particip la acest congres mondial, 
cu un program atît de bogat și bina 
organizat de țara-gazdă".

Prof. dr. J. I. Bernadskii, șeful ca
tedrei de chirurgie maxilo-facială 
din Kiev (U.R.S.S.) : „Nu este prima 
dată cînd vin în România ; avem 
aici colegi și prieteni ale căror lu
crări ne sînt de mulți ani cunoscute. 
Progresele continue pe care le con
statăm atit în țara dv., cit și in cele
lalte țări ne întăresc convingerea că 
in domeniul chirurgiei maxilo-faciale 
de la un an la altul se înregistrează 
noi succese în interesul sănătății tu
turor oamenilor. Aș dori să mențio
nez că atît programul științific, cît 
și organizarea și desfășurarea lucră
rilor au fost excelente, iar capitala 
țării, orașul București, mi se pare 
mai frumos prin noile edificii șl clă
diri ridicate în ultimii trei-patru ani".

Prof. dr. C. Giardino. șeful cate
drei de chirurgie maxilo-facială din 
Napoli (Italia), președintele viito
rului congres de specialitate : „Ac
tualul congres s-a dovedit deosebit 
de interesant prin tematica și dezba
terile care au avut loc. Consider că 
asemenea reuniuni sint un prilej nu 
numai pentru schimbul de idei știin
țifice, dar și un mijloc de cimentare 
a prieteniilor și relațiilor de nivel 
științific dintre toate țările".

Elena MANTU
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Excelenței Sale
Domnului FRANQOIS MITTERRAND 

Președintele Republicii Franceze
PALAIS DE L’ELYSEE

PARIS
Stimate domnule președinte,
Preluarea de către dumneavoastră a înaltei funcții de președinte al 

Republicii Franceze imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele meu 
și al poporului român, cele mai calde și sincere felicitări, împreună cu urări 
de deplin succes in îndeplinirea misiunii, de sănătate și fericire personală, de 
prosperitate pentru poporul francez prieten.

Exprim încrederea că in cursul președinției dumneavoastră vom continua 
$1 vom aprofunda dialogul nostru în interesul dezvoltării relațiilor de priete
nie tradițională dintre poporul român și poporul francez, al amplificării ra
porturilor politice, economice, tehnico-științifice, culturale și în alte domenii 
dintre România și Franța.

Totodată, doresc să exprim convingerea că țările noastre vor conlucra tot 
mai rodnic pentru-promovarea în viața internațională a principiilor egalității 
in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, ale neameste
cului in treburile interne, pentru soluționarea tuturor problemelor dintre 
state prin mijloace pașnice, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini 
economice, pentru pace, destindere, colaborare și progres în lume.

Sint convins, domnule președinte, că dezvoltarea în continuare a acestor 
relații corespunde intereselor ambelor noastre popoare, politicii de pace, 
destindere, securitate și înțelegere, de afirmare a independenței naționale în 
Europa și în întreaga lume.

Cu cele mai alese sentimente de prietenie,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 

nistru al guvernului, a transmis o 
telegramă primului ministru al Re
publicii Franceze. Pierre Mauroy, cu 
ocazia numirii sale în această func
ție, prin care adresează sincere feli
citări, împreună cu cele mai calde 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de mult succes în îndeplinirea

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tova
rășul Ilie Verdeț, a primit, vineri 
după-amiază. pe Mahmoud Mestiri, 
secretar general în Ministerul Afa
cerilor Externe al Republicii Tuni
siene, care efectuează o vizită în 
țara noastră.

în cursul convorbirii care a avut 
Ioc cu acest prilej s-a exprimat sa
tisfacția față de colaborarea rodnică 
dintre cele două țări, colaborare care 
are la bază importantele hotărîri și 
acorduri convenite cu prilejul întil- 
nirilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Habib Bourguiba. De

Primiri la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, vineri după-amiază pe Allen 
Greenwood, vicepreședinte al fir
mei engleze „British Aerospace", 
care a făcut o vizită în țara noastră 
în fruntea unei delegații a Camerei 
de comerț și industrie din Londra.

în cursul întrevederii s-a relevat 
evoluția pozitivă a raporturilor ro- 
mâno-britanice, evidențiindu-se lar
gile posibilități pentru dezvoltarea 
lor în continuare. Au fost abordate, 
totodată, aspecte privind amplifica
rea colaborării și cooperării dintre 
Întreprinderi românești și firma 
„British Aerospace".

Au luat parte Ion Constantinescu, 
președintele Camerei de Comerț și 
Industrie, Gheorghe Boldur, adjunct

★

Vineri dimineața, tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, a primit pe Dwight S. Allen, 
vicepreședinte executiv al băncii a- 
mericane „Manufacturers Hanover 
Trust Company". Au fost abordate 
aspecte privind relațiile financiar- 
i—ncare dintre Instituțiile românești

Prezentarea de condoleanțe la ambasada R. D. Germane
La Ambasada Republicii Democra

te Germane din București a avut loc, 
vineri, prezentarea de condoleanțe în 
legătură cu încetarea din viață a pre
ședintelui Consiliului Național al 
Frontului Național al R.D. Germane, 
prof. dr. Erich Correns.

în numele Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste au transmis condoleanțe to

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24. 

25 și 26 mai. în țară : Vremea va fi în 
general frumoasă cu cerul variabil. Izo
lat, vor cădea ploi de scurtă durată, în
deosebi în zonele de deal și de munte.

Stațiunea de odihnă Izvoarele
Așezată intr-o minunată poiană, 

la poalele munților Gutii (916 m 
altitudine), înconjurată de păduri 
de brazi și foioase, stațiunea repre
zintă un loc ideal pentru odihnă, 
excursii, drumeții. Accesul in sta
țiune se face dinspre Baia Mare 
pe un drum modernizat (32 km) ce 
traversează un decor natural de o 
rară frumusețe. în imensa poiană 
ce se întinde Ia capătul acestui 
traseu apar vile confortabile și 
elegante, care își așteaptă oaspeții 
în tot timpul anului. Turiștii au 
multiple posibilități de excursii și 

misiunii încredințate. în telegramă 
se exprimă convingerea că relațiile 
tradiționale de prietenie și colabora
re dintre România și Franța, bazate 
pe încredere și stimă reciprocă, vor 
cunoaște o continuă dezvoltare, în 
interesul ambelor popoare, al păcii, 
independenței naționale și colaboră
rii în Europa și în întreaga lume.

asemenea, au fost discutate posibili
tățile de dezvoltare și diversificare 
în continuare a raporturilor dintre 
România și Tunisia, exprimîndu-se 
dorința reciprocă de a impulsiona 
conlucrarea româno-tunisiană pe 
multiple planuri, în folosul comun, 
al destinderii, securității, păcii și în
țelegerii între națiuni.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă cordială, a luat par
te tovarășul Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

A fost prezent Zouhir Chelii, am
basadorul Tunisiei In România.

(Agerpres)

al ministrului industriei construcții
lor de mașini, precum și John Mi
chael Willson, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Marii Britanii la Bucu
rești.

*
în timpul șederii In țara noastră, 

delegația britanică a avut convorbiri 
la ministere economice și la între
prinderi de comerț exterior, în cursul 
cărora s-a evidențiat interesul reci
proc pentru identificarea unor noi 
acțiuni și modalități de intensificare 
a cooperării în diverse domenii, In 
special în construcția de mașini, in
dustria chimică, metalurgie etc, atlt 
pe plan bilateral, cît și pe terțe piețe.

Oaspeții au vizitat unități indus
triale din București și din țară.

★

de comerț și banca americană, pre
cum și acțiuni de conlucrare reciproc 
avantajoase, menite să contribuie la 
lărgirea și diversificarea în continua
re a raporturilor economice dintre 
România și S.U.A.

A luat parte Vasile Voloșenluc, 
președintele Băncii române de comerț 
exterior.

(Agerpres)

varășii Iosif Uglar șl Mihal Burcă, 
vicepreședinți ai Consiliului Național 
al F.D.U.S., Doina Benea, secretar al 
Biroului Comitetului Central al Or
ganizației Democrației și Unității So
cialiste.

Cei prezențl au păstrat un moment 
de reculegere și au semnat în cartea 
de condoleanțe.

(Agerpres)

Vlnt slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 6 și 16 
grade, iar cele maxime vor oscila între 
20 și 28 grade, local mai ridicate. In 
București : Vremea va fi în general 
frumoasă, cu cerul variabil, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
10 și 12 grade, iar cele maxime între 23 
și 26 grade. (Margareta Struțu, meteo
rolog de serviciu).

drumeții. Pe poteci marcate sau pe 
drumuri forestiere se poate ajun
ge la Cheile Tătarului, vîrful Ighiș, 
lacul Firiza (pe malul căruia se 
află un restaurant modern), Creas
ta Cocoșului sau vîrful Gutîi, pre
cum și in satele maramureșene de 
pe Valea Marei. Aerul puternic 
ozonat este indicat pentru tratarea 
unor boli ale sistemului , nervos, 
precum și a unor afecțiuni pulmo
nare.

Biletele pentru odihnă la Izvoa
rele se pot obține la agențiile și 
filialele oficiilor județene de tu
rism și ale I.T.H.R.-București.

Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a primit vineri pe 
Li Giong Mok, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R.P.D. Co
reene.

în timpul convorbirii au fost abor
date aspecte ale relațiilor bilaterale 
și posibilitățile de lărgire și diver
sificare a raporturilor de prietenie, 
solidaritate și colaborare româno-co- 
reene, In spiritul înțelegerilor conve
nite cu prilejul întilnirilor și convor
birilor de Ia București și Phenian 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen.

La întrevedere a luat parte Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

A participat Sin In Ha, ambasado
rul R.P.D. Coreene la București.

★
Vineri dimineață, ministrul aface

rilor externe, Ștefan Andrei, a primit 
pe Mahmoud Mestiri, secretar gene
ral în Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Tunisiene.

Cu acest prilej a fost exprimată 
satisfacția pentru evoluția relații
lor de prietenie și colaborare din
tre cele două țări, subliniindu-se 
totodată dorința comună de a se ac
ționa în continuare pentru intensifi
carea conlucrării româno-tunisiene în 
domenii de interes reciproc, precum 
și pe planul vieții internaționale.

In zilele de 21 și 22 mai au avut 
loc consultări româno-tunisiene în 
probleme bilaterale și internaționa
le de interes comun.

Delegația română a fost condusă 
de Aurel Dumă, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe, 
iar cea tunisiană de Mahmoud Mes
tiri, secretar general în Ministerul 
Afacerilor Externe al Tunisiei.

în timpul convorbirilor au fost a- 
bordate aspecte privind dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări in do
meniile politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și in alte sfere do 
activitate, menite să conducă la am
plificarea și diversificarea în conti
nuare a raporturilor dintre România 
și Tunisia.

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte ale actualității politice inter
naționale, schimbul de opinii evi
dențiind interesul comun de a dez
volta conlucrarea româno-tunisiană 
pe arena mondială In folosul politicii 
de pace, securitate și cooperare, pen
tru instaurarea unor relații economi
ce juste și echitabile între state.

La convorbiri au participat Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Zouhir 
Chelii, ambasadorul Republicii Tu
nisiene in țara noastră.

★
în Capitală a avut Ioc, vineri 

după-amiază, festivitatea inaugurării 
oficiale a noii clădiri a Ambasadei 
Republicii Populare Democrate Co
reene în Republica Socialistă Româ
nia.

Au participat tovarășii Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., Leon 
Naș, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ge
neral-colonel Marin Nicolescu, ad
junct al ministrului apărării naționa
le, Ion Stoian, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Florian Iones- 
cu, vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
reprezentanți ai conducerii unor

r
—COTIDIAN—

Relatdri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

■ La „Electromureș" din îg. Mu
reș au fost fabricate primele ter- 
mostate de concepție originală. 
Două avantaje deodată : reducerea 
importurilor și o mare economie de 
energie electrică.

■ După încheierea principalelor 
lucrări de construcții din incinta 
centralei Turnu, pe rîul Olt, in ju
dețul Vîlcea, montorii din formația 
maistrului Ion Mătase au trecut la 
asamblarea echipamentului primei 
turbine a hidrocentralei.

■ S-a dat în folosință o nouă 
Instalație complexă de aducțiune a 
apei din riul Someș pină la Zalău. 
Conducta măsoară 24,5 kilometri și 
este prevăzută cu două rezervoare 
cu o capacitate de 10 000 metri 
cubi fiecare. Cu aceasta s-o re
zolvat atît problema apei necesare 
pentru industrie, cît și pentru popu
lație.

B Există în orașul Tulcea peste 
100 de telefoane publice. De func
ționat, funcționează numai cîteva. 
O parte din ele au fost defectate 
de public. Cele mai multe însă sînt 
defecte din cauza slabei întrețineri 
efectuate de personalul de specia
litate de la Direcția P.T.T.R. Se vede 
treaba că trebuie să intre și altci
neva pe fir. Alo, se-aude î

B La Murgeni, județul Vaslui, 
viitor centru urban, s-a conturat cen
trul civic, unde pînă acum au fost 
construite 120 de apartamente în 
blocuri prevăzute la parter cu uni
tăți comerciale și meșteșugărești. In 
prezent se află în construcție alte 
două blocuri.

B La Spitalul județean Dîmbovi
ța a fost dat în folosință un la

ministere și instituții centrale, spe
cialiști ai Trustului de construcții 
„Carpați".

Au luat parte membrii delegației 
conduse de Li Giong Mok, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene, aflată într-o vizită 
in țara noastră. Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
și membri ai ambasadei.

Cu acest prilej, au rostit alocuțiuni 
Constantin Oancea și Li Giong Mok. 
în încheierea festivității, ambasado
rul R.P.D. Coreene a oferit o re
cepție.

★
Guvernatorul de onoare al Băncii 

Naționale a Greciei, Anghelos An- 
ghelopoulos, membru al Academiei 
din Atena, s-a lntilnit cu acad. 
Gheorghe Mihoc, președintele Acade
miei Republicii Socialiste România, 
și cu alți membri din conducerea 
academiei. Cu acest prilej a fost 
efectuat un schimb de informații cu 
privire la activitatea celor două fo
ruri științifice, precum și in legătură 
cu dezvoltarea legăturilor de colabo
rare și cooperare dintre ele. Oaspete
le a vizitat, de asemenea, obiective 
sociale și culturale din București șl 
din județul Suceava.

Vineri, ambasadorul Republicii 
Elene la București, Michel Cottakis, 
a oferit un dineu.

★
Cu ocazia apropiatei Zile a Invă- 

țămîntului șl culturii bulgare, a scrie
rii slave și a presei bulgare — 24 
mai — ambasadorul acestei țări la 
București, Petăr Danailov, a oferit, 
vineri seara, un cocteil.

Au participat Maria Groza, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
reprezentanți ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, ai Ministerului 
Educației și învățămîntului, ai unor 
instituții de cultură, ziariști.

★
Ambasadorul Republicii Federale 

Germania la București, Michael 
Jovy, a oferit vineri o recepție cu 
ocazia celei de-a 32-a aniversări a 
proclamării Constituției R. F. Ger
mania.

Au participat Virgtl Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Aurel Duma, ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, Ion Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, re
prezentanți ai unor instituții centra
le, oameni de știință, artă și cultu
ră, generali și ofițeri superiori, alte 
persoane oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, in Capitală a avut loc, vineri, 
o manifestare culturală consacrată a- 
propiatei aniversări a Zilei naționale 
a Republicii Democratice Sudan. Cu 
acest prilej au fost prezentate as
pecte ale muncii desfășurate de po
porul sudanez pentru propășirea eco
nomică și socială a patriei sale.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S., repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Au fost prezențl Mohamed Osman 
Mohamed El Awad, ambasadorul Re
publicii Democratice Sudan la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

borator de medicină nucleară. Do
tat cu aparatură modernă, la
boratorul este destinat, între altele, 
explorării și diagnosticării unor ma
ladii și prevenirii îmbolnăvirilor da
torate alimentației neraționala și 
sedentarismului.

B S-a deschis șl sezonul estival 
TAROM. Zilnic, inclusiv duminica, 
de pe aeroportul București — Bă- 
neasa se efectuează două curse 
spre litoral, cu decolarea la orele 
8,15 și 14,50 ; de la 8 iunie pină 
la 15 septembrie, fără ziua de du
minică, se introduce a treia cursă, 
cu decolarea la 19,55 ; de la 15 Iu
nie la 15 septembrie - a patra 
cursă zilnică, exceptînd duminica, 
decolare la 12,30 ; de la 1 iulie la 
15 septembrie - a cincea cursă, ex
ceptînd duminica, cu decolare la 
12,50. Durata zborului - 40 de mi
nute. Și după alte minute, direct 
pe... plajă.

B In timpul unul spectacol sus
ținut la Casa de cultură din Broș- 
teni, județul Suceava, de orchestra 
„Doina Rarăului" din Cîmpulung 
Moldovenesc, cîțiva spectatori s-au 
pomenit împroșcați de bucăți de 
tencuială căzute din tavanul sălii. 
Cum cercetările întreprinse au sta
bilit că nu orchestra a fost de vină, 
ci neglijența celor care se ocupă 
de întreținerea clădirii, problema a 
rămas in suspensie cu... cîntec.

B Cele peste 3 500 de hectare 
de iazuri și eieștee ale întreprin
derii „Piscicola" din lași au fost 
populate cu puiet de pește. Totoda
tă, s-a administrat și hrana nece
sară. Pește să fie, că undițe se gă
sesc.

Vizita delegației 
parlamentare 

din HP. Chineză
Delegația Adunării Naționale a 

Reprezentanților Populari a Republi
cii Populare Chineze, condusă de to
varășul Yang Shangkun, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte și 
secretar general al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale, a 
vizitat, vineri, Academia „Ștefan 
Gheorghiu".

Oaspeții au avut o întrevedere cu 
tovarășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele consiliului de 
conducere, rectorul academiei, și cu 
membri ai biroului consiliului de 
conducere.

Cu această ocazie, membrilor de
legației chineze le-au fost înfățișate 
activitatea academiei, preocupările ei 
In domeniul modernizării și perfec
ționării continue a procesului de în- 
vățămînt și cercetare, potrivit indi
cațiilor și orientărilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în încheiere, delegația parlamen
tară chineză a vizitat săli de curs, 
amfiteatre, biblioteca, precum și o 
expoziție cuprinzînd lucrări didacti
ce și științifice elaborate de cadrele 
academiei.

★
în aceeași zi, ambasadorul R.P. 

Chineze la București, Chen Shuliang, 
a oferit un dineu cu prilejul vizi
tei in țara noastră a delegației A- 
dunării Naționale a Reprezentanților 
Populari a Republicii Populare Chi
neze.

Au luat parte Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
membri ai Biroului M.A.N., ai Con
siliului de Stat și guvernului, repre
zentanți ai conducerii unor ministere 
ți instituții centrale, ai Asociației de 
prietenie româno-chineză, deputațl, 
alte persoane oficiale.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
• Astăzi se desfășoară etapa a 28-a 

din campionatul diviziei A la fotbal. 
Iată programul : F.C. Olt — S.C. Ba
cău ; F.C. Argeș — Chimia Rm. Vîl
cea ; Sportul Studențesc — A.S.A. Tg. 
Mureș (stadion Politehnica) ; F.C.M. 
Galați — Universitatea Cluj-Napoca; 
F.C. Baia Mare — Politehnica Timi
șoara ; Universitatea Craiova — Pro
gresul-Vulcan București ; F.C.M. 
Brașov — Jiul Petroșani ; Politehni
ca Iași — Dinamo București ; Steaua 
București — Corvinul Hunedoara 
(stadion Steaua).

Cu excepția partidei Universitatea 
Craiova — Progresul-Vulcan, progra
mată de la ora 16,00, toate celelalte 
meciuri vor Începe la ora 18,00. Postu
rile noastre de radio vor transmite, 
alternativ, aspecte de la întîlnirile 
etapei, pe programul I, in cadrul 
emisiunii „Fotbal minut cu minut", 
cu începere de la ora 17,30.
• Astăzi și miine, pe stadionul Re

publicii, din Capitală, vor avea loc 
întrecerile concursului atletic repu
blican de primăvară al seniorilor. 
Concursul constituie un prim criteriu 
de selecție a atleților noștri fruntași 
in vederea Universiadei de la Bucu
rești.

Astăzi, concursul Începe de la ora 
16,30, iar miine, de la ora 17.

• în prima rundă a turneului In
ternațional feminin de șah de la 
Piotrkow Tribunalski (Polonia), tî- 
năra maestră româncă Marina Pogo- 
revici a învins-o pe Lozanka Neste
rova (Bulgaria).

• în optimile de finală ale Cam
pionatelor internaționale de tenis ale 
Italiei, de la Roma, paraguayanul 
Victor Pecci l-a întrecut cu 6—2, 6—4 
pe americanul Vitas Gerulaitis, iar 
principalul favorit al competiției, ar
gentinianul Guillermo Vilas, a dispus 
cu 6—1, 6—1 de Jose Higueras (Spa
nia).
• La Osljek s-a disputat meciul 

amical de baschet masculin dintre 
reprezentativa Iugoslaviei și selecțio
nata studențească A.B.A. din S.U.A. 
Baschetbaliștii americani au obținut 
victoria cu scorul de 101—94 (48—47).

teatre
• Teatrul Național (sala mlcâ): 
Hagi Tudose — 15,30; FUumena 
Marturano — 20; (sala Atelier): 
Cartea Iui Iovtță — ÎS; Aștep- 
tindu-l pe Godot — 20
• Filarmonica „George Enescu" 
(Sala Studio): „CENTENAR ENES
CU". Oana Velcovici — plan, Ina 
Oncescu și duo, Cristina Anghe- 
lescu — vioară, Roxana Lazăr — 
pian — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Voluptatea onoare! — 19,30; (sala 
Grădina Icoanei): Infidelitate con
jugală — 19,30
• Teatrul Mic: Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 13; 
Pluralul englezesc — 19,30
• Teatrul Foarte Mic: Mlrllala 
— 20
• Teatrul da comedie: Cinema —
19,30
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru): De ce dormi, iubito? — 19,30; 
(sala Studio): Sentimente șl nafta
lină - 19
• Teatrul Glulești (sala Majestic): 
Haina cu două fețe — 19,30
• Teatrul „Constantin Tănase"
(sala Savoy): Dai un... Biban, dar 
tace! — 19,30; (sala Victoria):
Belmondo al U-lea — 19,30
• Teatrul „Ton Vasilescu": Dulcea 
Ipocrizie a bărbatului matur —
19,30
• Ansamblul „Rapsodia Română": 
Așa te clntă pe la noi — 19
• Teatrul „Ion Creangă": Albă ca

In intîmpinarea congresului comuniștilor mongoli

Zestrea pâmintului — în slujba 
dezvoltării socialiste

Peste citeva zile, la Ulan Bator se vor deschide lucrările celui de-al 
XVIII-lea Congres al Partidului Popular Revoluționar Mongol — eveni
ment privit cu interes de poporul român, care nutrește sentimente priete
nești, de simpatie față de poporul mongol. In intîmpinarea congresului 
oamenii muncii mongoli raportează importante realizări in diferite do
menii de activitate ale operei de construcție socialistă.

Publicăm mai jos citeva secvențe din activitatea de valorificare a bo
gățiilor subsolului in interesul dezvoltării industriale a țării.

Nici nu plecase bine iarna de pe 
meleagurile mongole cînd primele 
echipe de geologi au luat „startul" în 
noul sezon de explorări ’81. Sonde de 
foraj, tehnică minieră, aparatură de 
cercetări, reactivi chimici, întregul 
arsenal geologic — de la piesele mari 
pînă la cele mai mărunte — a fost 
expediat în punctele de lucru. Și, la 
fel ca în fiecare an, in stepa din nou 
Înverzită, între munți sau printre ni
sipurile marelui Gobi, în aceste zile 
se ivesc iurtele geologilor, atelierele, 
magaziile și celelalte încăperi pe 
roți care vor servi drept tabără de 
lucru de-a lungul întregii campanii. 
Iar în toamnă, cînd membrii expedi
țiilor se vor reîntoarce în laboratoa
re, pe baza sondajelor efectuate, a 
mostrelor recol
tate și datelor cu
lese din teren se 
vor face studii 
complexe, între
gul material adu
nat închegîndu-se tn reprezentări 
globale ale unei zone, în aprecieri 
științifice ale valorii zăcămintelor și 
posibilităților de exploatare.

Pentru geolog, Mongolia pare un 
fel de „rezervație minerală", întinsă 
pe o suprafață de 1,6 milioane de ki
lometri pătrați, pămint al unor mari 
promisiuni.

Acum, în preajma celui de-al 
XVIII-lea Congres al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, cind 
întreaga țară trece in revistă drumul 
parcurs și trasează căile dezvoltării 
viitoare, colectivele de geologi și lu
crători ai industriei miniere își pre
zintă, nu fără justificate satisfacții, 
rezultatele muncii. Dacă pină în 1975 
au fost descoperite peste 500 de ză
căminte de substanțe minerale utile, 
din care circa 150 zăcăminte de căr
bune brun și huilă, precum și peste 
70 zăcăminte de metale feroase și ne
feroase, in ultimul cincinal volumul 
lucrărilor de prospectare a sporit de 
1,6 ori. Aceste prospecțiuni au fost 
orientate cu precădere in direcția 
punerii în valoare a unor rezerve 
substanțiale de cupru și molibden, 
de polimetale, aur, cositor, combus
tibili, materiale de construcție. La 
zăcămintele deja identificate s-au a- 
dăugat numeroase depozite de sub
stanțe minerale, 90 dintre acestea au 
fost explorate parțial sau în detaliu, 
la un număr de 23 s-au făcut deter
minări ale rezervelor, alte cîteva au 
fost transferate industriei extractive 
sau chiar au intrat în exploatare.

Cărbunii, principalul combustibil 
energetic al țării prietene, ocupă pri
mul loc In ierarhia acestor acțiuni, 
finalizate prin începerea lucrărilor de 
amenajare a unor exploatări sau prin 
punerea în funcțiune a unor cariere 
de importanță locală ori națională. 
Printre acestea, cea mai de seamă 
capacitate minieră este Baganuur, 
aflată la 110 km sud-vest de capitala 
țării. La puțină vreme după efectua
rea primelor prospecțiuni, aici au În
ceput lucrările de deschidere a ca

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

tv
PROGRAMUL 1

9,20 Teleșcoală
10,00 Film artistic (reluare)
11,40 Limba și literatura română — Cum 

vorbim, cum scriem
12,00 Concert educativ
13,00 Mozaic cultural-artistlc-sportiv. La 

ora 16,00, fotbal : Universitatea 
Craiova — Progresul-Vulcan Bucu
rești. Transmisiune directă de la 
Craiova — In pauză : Aspecte din 
ultima etapă a competiției cicliste 
internaționale „Cursa Păcii* *

• Probleme personale: SCALA —
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20, FAVO
RIT - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, MODERN - 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Punga eu libelule: CAPITOL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15
• Spectacolul spectacolelor: DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20
• Croaziera: BUZEȘTI — 15,30; 
17,45; 19,45, VIITORUL — 15,30; 
17,30; 19,30
• Detașamentul „Concordia*: GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15
• Stele de Iarnă: PROGRESUL — 
16; 18; 20
• Dragostea mea călătoare: COS
MOS - 15,15; 17,30; 19,45, STUDIO 
— 18; 20
• Avarul: CULTURAL — •; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15
• Tristan și Isolds: SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 20, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15 

18,95 Săptămîna politică

zăpada și eel 1 pitici — 10; Re
creația mare — 17
• Teatrul „Țăndărică": Don Qul- 
jote — 9,30
• Circul București: Mondo clre — 
16; 19,30
• studioul da teatru „Casandra't 
Tango — 19,30

cinema 

rierei, care va avea o capacitate fi
nală de 6 milioane tone cărbune pe 
an. Baganuur va fi cea mai mare 
exploatare carboniferă la zi din R.P. 
Mongolă. La Ulan Bator se constru
iește în momentul de față o mare 
termocentrală care va funcționa pe 
baza cărbunilor de la Baganuur, iar 
în perspectivă se prevede punerea în 
exploatare, chiar lingă sursa de ali
mentare, a unei unități termoener- 
getice și mai puternice. Treptat, la 
Baganuur vor mai apărea intreprin- 
deri ale industriei ușoare, alimenta
re, de prelucrare a lemnului, care. 
Împreună cu obiectivele minier și 
energetic, cu așezarea urbană ce se 
înalță aici, vor alcătui un nou com
plex economic.

Constructorii an
gajați in realiza
rea acestui obiec
tiv beneficiază de 
experiența dobîn- 
dită la Erdenet, 

complexul industrial de primă mări
me din Mongolia, unde au realizat o 
puternică mină de cupru și molibden, 
un combinat de înnobilare a minereu
lui cu o capacitate de 16 milioane to
ne, precum și un oraș cu alte cîteva 
fabrici și întreprinderi. Pentru prima 
dată în istoria acestei țări, în cinci
nalul trecut s-a exportat concentrat 
de cupru și molibden, pe baza ma
teriei prime indigene aduse la un 
grad superior de prelucrare. Cu a- 
cest nou articol de export, Mongo
lia, fostă țară a păstoritului prin 
transhumantă, a intrat într-un nou 
stadiu de dezvoltare a industriei sale, 
alăturînd industriei ușoare, alimen
tare și extractive industria de prelu
crare a minereului.

Geologia a pus la îndemîna indus
triei și alte materii prime, care au 
contribuit la crearea de noi între
prinderi, la mărirea potențialului 
economic al țării. Așa cum remarca 
zilele acestea presa mongolă, pe baza 
zăcămintelor descoperite în ultimii 
ani sînt in curs de construcție : un 
combinat de ciment Ia Hutul, cu o 
producție anuală de 500 000 tone, 
65 000 tone var și 100 000 tone calcar, 
unde se va construi și un orășel cu 
3 000 de locuitori ; mine cu profil va
riat — auriferă Ia Ih Altat, de cosi
tor Ia Modoto, de fluorină Ia Dzun- 
Tagan-del ; o fabrică de plăci de ce
ramică la Ulan Bator și alta de ma
teriale de construcție termoizolatoa- 
re la Darhan. Un șir de zăcăminte da 
zinc, cositor, aur, fluorină, pietre pre
țioase, materiale de construcție, căr
buni șl alte substanțe minerale vor 
fi transferate sectorului minier in 
vederea amenajării de exploatări.

Sînt obiective pe care oamenii 
muncii se străduiesc să le onoreze 
tntîmpinînd cu noi succese in mun
că cel de-al XVIII-leâ Congres al 
P.P.R.M. și aniversarea a șase de
cenii de Ia Înfăptuirea revoluției 
populare.

Gabriela BONDOC

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,30 Călătorie prin țara mea
19.55 Teleenciclopedia
20.40 Spectacolul „Cu mască...
21,05 Film serial : Dallas — Episodul 8
21.55 ...fără mască*  — Partea a n-a a 

spectacolului 0
22.40 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL I

19,00 Telejurnal
19.30 Clubul tineretului (reluare)
20.15 Fapte de eroi ai muncii șl vieții 

socialiste
20,35 Maeștrii artel interpretative : Kari 

Bohm
21.30 Documentar științific
22.15 Meridianele cîntecului și dansului
22,40 Telejurnal • Sport

• Campionul: PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,45; 19,30, BUCUREȘTI — 
8,30; 11,15; 14; 16,45; 19,30, MELO
DIA — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45
• Ani tumultuoși: CENTRAL — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30
• Indienii din Vetrov: TIMPURI 
NOI — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30
• Dot și cangurul: VICTORIA — 
10; 12; 14; 16; 18; 20
• Aii Baba și cei 40 de hoți: 
DACIA — 9; 12; 16; 19, AURORA
— 9; 12; 16; 19
• Logodnica: MUNCA — 16; 18; 20
• Ultima romanță de dragoste: 
STUDIO — 10; 12; 14; 16
• Kojak la Budapesta: FLACARA
— 15; 17,15; 19,45
• Pîine, aur, nagan: FLAMURA — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Talisman ui toreadorului: LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 
17,45; 19,45, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• 101 dalmațieni — 9,15; 11; 12,45; 
14,30; 16,15; Am intîlnit țigani feri
ciți — 18; 20: DOINA
• Pe aripile vîntului: GRIVIȚA
— 9; 14; 18,15
• Fantoma Iui Barbă Neagră t 
EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15
• Superman: LIRA — 15,30; 19, 
FLOREASCA — 8,45; 11,30; 14,15; 
17; 19,45, ARTA — 9; 12; 16; 19
• Jandarmul și extratereștrii: FE
RENTARI — 10,30; 15,30; 17,30;
19,30
• îmi sare țandăra: COTROCENI 
15; 17,30; *20
• Sacrificiul din dragoste: VOLGA
— 9; 12; 16; 19, POPULAR — 11,15; 
14,15; 17; 19,45

• „POLUL NORD - 
25“ Pe o banchiză de gheață 
aflată în derivă în bazinul nord- 
polar, la nord-vest de insula 
Vranghel, a început să funcțio
neze stația sovietică „Polul Nord 
— 25". Prima dintre aceste sta
țiuni a fost creată în luna mai 
1937. De atunci, în cadrul stațiu
nilor următoare și-au desfășurat 
activitatea peste 1 500 de cerce
tători, care au cules și transmis 
date despre deriva ghețarilor, 
temperatura mării, grosimea 
ghețil și alte date care ar putea 
interesa diferite ramuri ale știin
ței. „Polul Nord — 25“ a fost 
organizată pe o banchiză cu su
prafața de 90 kilometri pătrați. 
Aici au fost aduse de pe conti
nent peste 140 tone de diferite

materiale șl alimente. Deriva 
banchizei poate dura 2—3 ani.

• ÎMPREJURĂRI
LE MORTII LUI SAINT- 
EXUPERY. Timp de 37 de ani 
au rămas neelucidate circum
stanțele în care și-a pierdut via
ța Antoine de Saint-Exupery, 
celebrul scriitor francez și 
unul dintre pionierii aviației de 
linie. Se știe că, in cursul ce
lui de-a) doilea război mondial, 
el a îndeplinit numeroase mi
siuni aviatice în favoarea ar
matelor coaliției antihitleriste. 
La 31 iulie 1944, comandantul 
Saint-Exupăry, însărcinat cu o 
misiune de recunoaștere deasu
pra unei regiuni alpine din sud- 
estul Franței, a decolat, ca unic

pilot, la bordul unui aparat, care 
nu a mai revenit la baza sa din 
Corsica. In legătură cu dispa
riția avionului, de la care nu 
s-a descoperit nici o urmă, au 
fost emise diferite ipoteze ne
verificabile. Acum, doi cercetă
tori, unul francez și unul vest- 
german, au ajuns la concluzia 
că un raport și o scrisoare per
sonală, scrise de aviatorul ger
man R. Heichele, apărute in 1972 
în revista germană de aviație 
„Der Landser", fac dovada că 
Saint-Exupery a fost doborit de 
avionul de vînătoare pilotat de 
acest aviator.

• PREMIERĂ CHI
RURGICALĂ. După ample 
cercetări și numeroase expe-

□E/
RETUTINDENI

riențe pe animale, medicii de la 
Centrul spitalicesc al Universi
tății din Miinchen — R.F. Ger
mania au izbutit, pentru prima 
oară în lume, să transplanteze 
cu succes vase limfatice umane. 
Minusculele vase au fost pre
levate și feimplantate sub mi
croscop, durata operației fiind 
de opt ore.

• PUNTA EPITOFFA... 
UN ALT POMPEI ? ° sta- 
tuie reprezentîndu-1 pe zeul 
Dionysos a fost descoperită, in

apele mării, in largul unui golf 
din apropiere de Neapole, fapt 
ce i-a determinat pe specialiști 
să-și pună întrebarea dacă ma
rea nu ascunde in această zonă 
un alt Pompei. Zeul din mar
mură, datind de acum 2 000 de 
ani, este reprezentat tinăr ; 
sculptura are înălțimea de 1,20 
metri și se află in perfectă sta
re de conservare, cu excep
ția antebrațelor, care sint pu
ternic oxidate din cauza bucăți
lor de fier ce le susțin in mar
mură. în această zonă au mai 
fost descoperite pină în prezent 
numeroase valori artistice, „dar

niciodată specialiștii nu și-au 
imaginat că vor putea recupera 
o statuie de asemenea dimen
siuni și de o asemenea valoa
re" — s-a precizat la Centrul de 
studii submarine din Neapole. 
Centrul efectuează sistematic 
cercetări in zona Punta Epitoffa, 
unde se afla statuia lui Dio
nysos, tot aici fiind descope
rite, in 1969, două statui repre
zentîndu-1 pe Ulise și pe unul 
dintre însoțitorii săi.

• AUTENTICITATEA 
„JURNALULUI" ANNEI 
FRANK. Săptămînalul vest- 
german „Stern" a Intrat tn po
sesia a două scrisori adresate-

de Anna Frank bunicii ei, cind 
avea vîrsta de șapte ani. A- 
ceste scrisori permit să se con
state similitudinea grafologică 
cu manuscrisul celebrului „Jur
nal" in care se relatează intr-un 
mod impresionant viața Annei 
și a familiei sale in perioada 
cit a stat ascunsă de furia na
ziștilor intr-o casă din Am
sterdam, pînă la deportarea și 
moartea tinerei in 1945 in la
gărul de la Bergen-Belsen. îm
preună cu scrisorile au fost re
mise de către donator, care do
rește să rămină anonim, și trei 
fotografii, precum și un pan
dantiv pe care erau gravate ziua 
și locul de naștere ale Annei. 
Toate aceste documente sînt 
menite să pună definitiv capăt 
încercărilor făcute de cercuri 
neonaziste de a pune la Îndo

ială autenticitatea „Jurnalului", 
care a fost tradus in 56 de 
limbi și tipărit in 16 milioane 
de exemplare.

• UN MEDICAMENT 
AL VIITORULUI. Prostaci- 
clina este o nouă prostaglandi- 
nă care împiedică globulele ro
șii să se coaguleze și să se fi
xeze pe suprafața internă a ar
terelor. Medicii apreciază că a- 
ceastă substanță va deveni, in 
viitorul apropiat, un medica
ment deosebit de important în 
lupta împotriva trombozelor, in
farctului miocardic și arterio- 
sclerozei. Cercetători din R. P. 
Ungară au reușit să sintetizeze 
o prostaciclină activă mult maî 
stabilă decit cea naturală; ea 
este testată pe animale.



O contribuție majoră la întărirea relațiilor 
de prietenie și colaborare multilaterală

Comuniștii, întregul nostru popor 
salută cu satisfacție rezultatele rod
nice ale vizitei delegației de partid 
și de stat a țării noastre, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Ce
hoslovacia socialistă prietenă. Deo
potrivă, la București și la Praga este 
exprimată convingerea că, înscriin- 
du-se ca un moment important în 
evoluția ascendentă a colaborării 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, dialogul la nivel înalt, înțe
legerile și hotărîrile adoptate au 
deschis o nouă perspectivă pentru 
dezvoltarea în continuare a conlu
crării multilaterale româno-ceho- 
slovace.

Sintetizînd rezultatele vizitei, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU sub
linia în telegrama adresată tovară
șului Gustav Husak : „îmi exprim 
convingerea că vizita făcută, convor
birile purtate împreună și înțelegeri
le la care am ajuns vor da un nou și 
puternic impuls bunelor relații de 
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Cehoslovacia, in interesul 
popoarelor țărilor noastre, al cauzei 
generale a socialismului, colaborării 
și păcii în lume". In același sens, 
adresindu-se secretarului general al 
P.C.R., președintelui României, tova
rășul GUSTAV HUSAK arăta : „Aș 
dori să-mi exprim încă o dată sa
tisfacția față de rezultatele vizitei 
dumneavoastră în Cehoslovacia, care, 
fără îndoială, vor adinei prietenia 
cehoslovaco-română și vor contribui 
la dezvoltarea colaborării frățești în 
toate domeniile vieții sociale, în a- 
vantajul popoarelor ambelor noastre 
țări, al cauzei comune a socialismu
lui, păcii și progresului în lume".

Dialogul dintre cei doi conducători 
de partid și de stat, manifestările de 
prietenie și stimă cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost înconjurat 
în timpul vizitei, marele miting de 
la Palatul culturii din Praga au pus 
în evidență trăinicia bunelor legă
turi, cu vechi și bogate tradiții ce 
unesc popoarele celor două țări. Sint 
legături ce s-au format și dezvoltat 
în lupta comună a popoarelor noas
tre, a forțejor lor înaintate împotri
va dominației și asupririi străine, 
pentru eliberare națională și socială, 
fiind cimentate prin sîngele vărsat de • 
ostașii români în bătăliile purtate, 
umăr la umăr cu armata sovietică, 
cu patrioții cehi și slovaci, pentru li
bertatea Cehoslovaciei și zdrobirea 
fascismului. Ele au dobîndit un con
ținut calitativ nou, au fost ridicate 
pe o treaptă superioară în anii fău
ririi noii orînduiri, intemeindu-se pe 
stimă și respect reciproc, pe deplina 
egalitate în drepturi, pe respectul in

COMISIA O. N. U. PENTRU DEZARMARE

„Problema esențială — trecerea neintîrziată la negocieri 
efective pentru reducerea cursei înarmărilor" 

Intervenția reprezentantului țării noastre
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— La New York continuă lucrările 
Comisiei O.N.U. pentru dezarmare. 
Concepția și poziția partidului și sta
tului nostru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind problemele dezar
mării, consecințele negative ale acu
mulării neîncetate de armament au 
fost prezentate pe larg în intervenția 
reprezentantului permanent al țării 
noastre la Națiunile Unite, ambasa
dorul Teodor Marinescu. Problema 
esențială căreia în condițiile actuale 
trebuie să-i fie subordonate toate 
eforturile — a subliniat vorbitorul — 
o constituie trecerea de urgență la 
negocieri efective de reducere a 
cursei înarmărilor și de dezarmare, 
in primul rînd de dezarmare nuclea
ră, promovarea unei politici ferme de 
contacte și dialog activ, menită să 
conducă la creșterea încrederii re
ciproce, la reluarea politicii de des
tindere, la întărirea păcii și colabo
rării internaționale. Ambasadorul 
român a insistat, în continuare, asu
pra punctului privind reducerea bu
getelor militare care, după cum se 
știe, este înscris din inițiativa Româ
niei, de mai mulți ani, pe ordinea de 
zi a Comisiei dezarmării, în cadrul 
căreia, la această sesiune, conform 
mandatului ce i-a fost încredințat de 
Adunarea Generală, ar urma să în
ceapă un proces de identificare și 
elaborare a principiilor înghețării și 
reducerii bugetelor militare. Infăți- 
șind conținutul documentului comun 
pe care România și Suedia l-au pre
zentat in această problemă, ambasa
dorul țării noastre a subliniat necesi
tatea ca principiile să statueze cu cla
ritate că obiectivul final al eforturilor 
statelor trebuie să-l constituie înche

La reuniunea general-europeană de la Madrid

Necesitatea intensificării eforturilor pentru 
edificarea securității europene

MADRID 22 (Agerpres). — Cores
pondență de la Radu Adrian: La 
Palatul Congreselor din Madrid au 
continuat, vineri, lucrările reuniunii 
general-europene. în ședința plenară 
au luat cuvintul reprezentanții mai 
multor țări, care s-au referit pe 
larg la stadiul actual al lucrărilor 
reuniunii și la problemele care con
tinuă să se afle în fața acesteia.

După ce a arătat că delegația 
suedeză apreciază pozitiv faptul că 
proiectul de document final al reu
niunii de la Madrid, prezentat de ță
rile neutre și nealiniate, a fost ac
ceptat ca bază de lucru în toate 
grupurile de redactare și a subliniat 
că, în ciuda progreselor făcute, multe 
lucruri rămin încă de rezolvat, re
prezentantul Suediei a declarat : 
Țara mea dorește ca la reuniunea 
de la Madrid să fie obținute rezulta
te pozitive și echilibrate și sîntem 
convinși că acest lucru este posibil, 
în ce ne privește, acordăm o mare 
importanță convenirii, aici, la Ma
drid. a convocării unei conferințe 
pentru măsuri de creștere a încrede
rii și de dezarmare în Europa. în 
același timp, este necesar ca statele 
participante să-și intensifice efortu
rile pentru dezvoltarea cooperării 

dependenței și suveranității națio
nale, neamestecul în treburile inter
ne, solidarității și întrajutorării to
vărășești.

Așa cum s-a relevat și cu prilejul 
actualelor convorbiri, rolul hotărîtor 
în dezvoltarea colaborării româno- 
cehoslovace revine legăturilor de pri
etenie dintre partidele comuniste din 
cele două țări, o însemnătate excep
țională avînd întîlnirile și convorbiri
le dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Gustav Husak. în această lumină, 
apare mai limpede semnificația pro
fundă a hotărîrii adoptate de a întări 
în continuare conlucrarea prieteneas
că dintre P.C.R. și P.C.C., de a ex
tinde schimbul de experiență pe li
nie de partid și de stat, a organiza
țiilor de masă și obștești, în variate 
domenii ale făuririi noii orînduiri,

O expresivă sinteză a convorbirilor 
româno-cehoslovace, desfășurate in
tr-un spirit tovărășesc, cordial și 
prietenesc, o constituie Declarația co
mună, semnată de cei doi conducă
tori, document de mare însemnătate 
principială și practică, ale cărei pre
vederi, pornind de la nivelul atins 
în relațiile reciproce, exprimă voința 
partidelor și statelor noastre de a 
conferi colaborării dintre ele noi și 
ample dimensiuni. împreună cu cele
lalte documente încheiate, Declarația 
stabilește un cuprinzător program de 
lucru în vederea diversificării și a- 
profundării acestei conlucrări pe baze 
stabile, de lungă durată.

în lumina celor convenite, colabo
rarea economică, îndeosebi în ra
muri hotărîtoare, urmează să se ri
dice la un nivel superior. Ca o tră
sătură caracteristică, va cunoaște o 
puternică intensificare cooperarea în 
producție, in vederea valorificării 
mai eficiente a potențialului indus
trial, a experienței și capacității 
creatoare a oamenilor muncii din 
cele două țări, prevăzîndu-se creș
terea substanțială a ponderii produ
selor realizate în comun, în ansam
blul schimbului de bunuri materiale. 
Totodată, se va dezvolta colaborarea 
în domeniul tehnico-științific, în ve
derea soluționării unui șir de pro
bleme importante pentru economiile 
noastre naționale. Au fost adoptate 
măsuri pentru îmbogățirea legături
lor pe tărîmul științei, învățămîntu- 
lui, culturii, ca o contribuție la mai 
buna cunoaștere reciprocă a realiză
rilor și preocupărilor popoarelor din 
cele două țări.

In cadrul schimbului de vederi pri
vind situația internațională, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak 
au exprimat hotărîrea celor două par
tide și țări de a întări conlucrarea 
dintre ele, de a acționa împreună cu 
toate țările iubitoare de pace, cu for

ierea de acorduri internaționale de 
înghețare și reducere a bugetelor mi
litare. Reprezentantul român a sub
liniat necesitatea ca, pînă la înche
ierea unor acorduri de reducere a 
bugetelor militare, statele să mani
feste autoreținere în stabilirea cheltu
ielilor militare. Această idee, care 
prezintă o semnificație deosebită în 
condițiile actuale, este reafirmată de 
documentul comun româno-suedez și 
are la bază două rezoluții ale Adună
rii Generale adoptate prin consens 
în anii 1979 și 1989. la inițiativa 
României.

In continuare, reprezentantul țării 
noastre s-a referit ia principiul po
trivit căruia reducerile bugetelor mi
litare trebuie să înceapă cu puterile 
nucleare și alte state puternic înar
mate, la importanța unor măsuri 
unilaterale de reducere a bugetelor, 
pe baza exemplului reciproc, * și la 
necesitatea ca fopdurile eliberate ast
fel să fie orientate spre scopurile 
pașnice ale dezvoltării economice și 
sociale. în acest context, a fost re
afirmată propunerea țării noastre, ca 
și a altor state, ca o parte din fon
durile astfel 'economisite să fie alo
cată finanțării programelor de dez
voltare ale țărilor care efectuează 
reducerile respective, iar cealaltă 
parte — sprijinirii eforturilor de pro
gres ale țărilor in curs de dezvoltare. 
Elaborarea și adoptarea principiilor, 
sub forma unei Declarații a Națiu
nilor Unite — a arătat reprezentantul 
României — ar trebui să fie conside
rate ca un angajament politic al tu
turor statelor de a trece cît mai cu- 
rînd la negocieri reale de înghețare 
și reducere a bugetelor militare. 

dintre ele pe multiple planuri, să fie 
adoptate măsuri pentru a asigura 
stricta respectare și aplicare a pre
vederilor Actului final. In sfîrșit, un 
alt rezultat important trebuie să-l 
reprezinte asigurarea continuității 
procesului C.S.C.E. și, în acest con
text, stabilirea datei și locului ur
mătoarei reuniuni general-europene.

Tabloul actual al reuniunii, a spus 
reprezentantul Austriei, nu in
spiră nici optimism, dar nici pesi
mism, existind, după părerea noas
tră, posibilități ca reuniunea de la 
Madrid să se încheie cu rezultate po
zitive.

Referindu-se la faptul că în grupul 
de redactare care se ocupă de urmă
rile C.S.C.E. progresele înregistrate 
pînă acum sînt cu totul nesemnifi
cative, vorbitorul a arătat că procesul 
C.S.C.E. nu poate fi supus nici unui 
fel de condiționări. Neîncrederea 
dintre statele participante va fi re
dusă, iar progresele vor fi mai vizi
bile — a apreciat el — dacă vom 
reuși să realizăm un acord în legă
tură cu data viitoarei reuniuni gene
ral-europene, care trebuie să se des
fășoare după doi ani și jumătate de 
la actuala reuniune.

țele progresiste și democratice de 
pretutindeni pentru soluționarea, po
trivit intereselor popoarelor, a pro
blemelor majore ce confruntă ome
nirea, pentru promovarea politicii de 
destindere, securitate și înțelegere. 
Așa cum s-a subliniat în cadrul con
vorbirilor, unirea în acest sens a 
eforturilor tuturor popoarelor este cu 
atît mai necesară cu cît recrudes
cența politicii imperialiste de încor
dare și război creează mari pericole 
pentru pacea lumii.

Ca țări europene, care au avut atît 
de mult de suferit de pe urma celui 
de-al doilea război mondial, România 
și Cehoslovacia sînt vital interesate 
în făurirea unui sistem trainic de 
securitate și pace pe continentul nos
tru, în acest cadru fiind necesar să 
se facă totul în vederea încheierii cu 
rezultate pozitive a reuniunii de la 
Madrid, care să ducă la convocarea 
unei conferințe pentru încredere șl 
dezarmare, la asigurarea continuită
ții procesului început la Helsinki.

Considerînd că un obiectiv imediat 
11 constituie oprirea amplasării de 
noi rachete nucleare în Europa, cele 
două țări sprijină începerea de tra
tative în acest sens — ceea ce ar 
avea o mare însemnătate pentru cau
za destinderii și păcii — se pronunță 
pentru înfăptuirea dezarmării, în pri
mul rînd a dezarmării nucleare. Ne
cesitatea soluționării problemelor li
tigioase prin mijloace pașnice, pe 
calea tratativelor; imperativul eradi
cării politicii de forță și de amenin
țare cu forța, al respectării dreptului 
fiecărui popor de a-și făuri destinele 
potrivit voinței proprii; sublinierea 
solidarității partidelor și țărilor noas
tre cu lupta popoarelor împotriva do
minației coloniale și neocoloniale, a 
politicii rasiste și de apartheid, ca și 
alte aspecte majore ale situației poli
tice din lume au întregit aria convor
birilor asupra situației mondiale, 
reliefînd voința României și Ceho
slovaciei de a acționa potrivit cerin
țelor de pace, libertate și pogres so
cial ale întregii omeniri.

Dînd o înaltă apreciere bilanțului 
noilor convorbiri dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak, 
poporul nostru nutrește convingerea 
că înțelegerile convenite și măsurile 
adoptate vor imprima relațiilor de 
prietenie și conlucrare româno-ceho
slovace un conținut tot mai bogat, in 
folosul operei de făurire a noii orîn
duiri în ambele țări, constituind, tot
odată, o contribuție la întărirea cola
borării și unității țărilor socialiste, la 
promovarea cauzei securității, coope
rării șl păcii în Europa, ca și pe plan 
mondial.

Al. CAMPEANU

Deschiderea lucrărilor 
al P. C.

HELSINKI 22 (Agerpres). — La 
Helsinki s-a deschis vineri cel de-al 
XIX-lea Congres al Partidului Co
munist Finlandez. La lucrări parti
cipă 521 de delegați.

Sînt prezente delegații ale unor 
partide comuniste și muneitorești de 
peste hotare. La lucrările congresu
lui participă, de asemenea, o dele
gație a Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășa Alexan
drina Găinușe, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Președintele Partidului Comunist 
Finlandez, Aarne Saarinen, a pre
zentat raportul de activitate al Co
mitetului Central. în raport a fost 
subliniată intensificarea luptei pen-

Congresul Național al Partidului Republican Italian
ROMA 22 (Agerpres). — La Roma 

s-au deschis lucrările celui de-al 
34-lea Congres Național al Partidu
lui Republican Italian, eveniment 
important in viața politică a țării, 
la care participă peste 5 000 de dele
gați și invitați.

Sint prezente delegații ale parti
delor democratice italiene, ale unor 
partide republicane și democratice 
de peste hotare. Partidul Comunist 
Român este reprezentat de tovarășul

Secretarul general al P.R.I. l-a primit 
pe reprezentantul P.C.R.

ROMA 22 (Agerpres). — Secretarul 
general al Partidului Republican Ita
lian, senatorul Giovanni Spadolini, a 
primit pe tovarășul Marin Rădoi, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost trans
mis un călduros mesaj de salut, de 
urări de succes lucrărilor congresului.

Exprimind gratitudinea pentru 
urări, Giovanni Spadolini a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial și prietenesc salut, precum și 
cele mai sincere mulțumiri pentru 
prezența Partidului Comunist Român 
la lucrările Congresului Partidului 
Republican, apreciind că aceasta re

Solidaritate militantă cu popoarele 

din Africa australă
Declarația șefului delegației romane la Conferința 

Internațională privind sancțiunile Împotriva Africii de Sud
PARIS 22 (Agerpres). — în cadrul 

lucrărilor Conferinței internaționale 
privind sancțiunile împotriva Africii 
de Sud, care continuă la Paris, a 
luat cuvîntul șeful delegației româ
ne. Prezentind politica și activitatea 
internațională consecventă a Româ
niei socialiste împotriva oricăror for
me de asuprire și discriminare, îm
potriva rămășițelor colonialismului, 
șeful delegației române a arătat că 
țara noastră se pronunță pentru apli
carea fără întîrziet-e a unor măsuri 
eficace față de regimul rasist mino
ritar sud-african, in conformitate cu 
prevederile Cartei Națiunilor Unite, 
pentru punerea în practică a unui 
program de acțiuni care să răspundă 
pe deplin aspirațiilor legitime ale 
populației majoritare din Africa 
australă.

Vizita ministrului român 
al turismului și sportului 

In R. F. Germania
BONN 22 (Agerpres). — Primul 

ministru al landului Bavaria, Franz 
Josef Strauss, l-a primit, la Munchen, 
pe Emil Drăgănescu, ministrul tu
rismului și sportului.

Cu acest prilej, Franz Josef Strauss 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, un cordial salut, 
urări de sănătate și noi succese în 
activitatea prodigioasă pe care o de
pune pentru dezvoltarea României, 
pentru pace și progres în lume. Pri
mul ministru al landului Bavaria a 
evocat cu satisfacție convorbirile pe 
care le-a purtat, recent, la București, 
cu președintele României.

Din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise primului 
ministru al landului Bavaria urări 
de sănătate și succes.

In cadrul convorbirii au fost abor
date probleme privind colaborarea 
dintre România și R.F. Germania. în 
interesul reciproc al celor două po
poare.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Delegația U.A.S.C.R. 
în R. P. Chineză

BEIJING 22 (Agerpres). — Dele
gația Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, condusă de 
tovarășul Tudor Mohora, secretar al 
C.C. al U.T.C., președinte al Consiliu
lui U.A.S.C.R., care efectuează o vizi
tă In R. P. Chineză, a fost primită de 
tovarășul Song Renqiong, membru al 
Secretariatului Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez.

.Cu acest prilej au fost evocate 
relațiile de prietenie dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez, dintre popoarele celor 
două țări, rolul și contribuția pe care 
tînăra generație, studenții, organi
zațiile lor le au în dezvoltarea acestei 
colaborări.

A fost evidențiată dorința intensi
ficării legăturilor de prietenie și 
cooperare între organizațiile de tine
ret și studenți din Republica Socia
listă România și R. P. Chineză, în 
spiritul raporturilor statornicite în
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez.

Adunare festivă la Tbilisi
consacrată aniversării creării 

R.S.S. Gruzine
MOSCOVA 22 (Agerpres). — .La 

Tbilisi a avut loc o adunare festivă 
consacrată aniversării a 60 de ani de 
la crearea R.S.S. Gruzine și de Ia 
făurirea Partidului Comunist din 
Gruzia. La 'adunare a participat 
L. I. Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., care 
a rostit o cuvîntare.

Congresulu! al XIX-lea 
Finlandez

tru Înnoiri In Întreaga societate fin
landeză, pentru lărgirea libertăților 
și drepturilor democratice, pentru 
apărarea intereselor oamenilor mun
cii. Sînt prezentate, totodată, căile 
și modalitățile de acțiune a parti
dului în vederea asigurării dezvol
tării, în concordanță cu interesele 
poporului finlandez. O parte im
portantă a raportului a fost con
sacrată analizei actualei situații in
ternaționale, subliniindu-se necesita
tea creșterii rolului P.C. Finlandez 
în mobilizarea tuturor forțelor de
mocratice și progresiste pe plan 
național, a sporirii contribuției Fin
landei la lupta pentru pace, destin
dere, dezarmai®, securitate și înțe
legere intre toate popoarele, in 
Europa și în întreaga lume.

Marin Rădoi, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

După alegerea organelor de lucru 
ale congresului, secretarul general al 
P.R.I., senatorul Giovanni Spadolini, 
a prezentat raportul privind rolul și 
activitatea partidului în perioada 
care a trecut de la precedentul con
gres, obiectivele de viitor pentru 
transformări înnoitoare, democratice 
ale societății italiene.

prezintă o nouă expresie a relațiilor 
excelente dintre cele două partide.

Evocind cu plăcere întilnirea și 
convorbirile avute cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la București, 
secretarul general al Partidului Re
publican a exprimat înalta apreciere 
fată de rolul și activitatea pe plan 
internațional a șefului statului ro
mân, consacrată independenței și su
veranității tuturor națiunilor, păcii, 
dezarmării, prieteniei între popoare. 
El a subliniat că P.R.I. dorește să 
amplifice relațiile cu P.C.R., cu con
vingerea că ele slujesc mai bunei cu
noașteri reciproce, întăririi continue 
a raporturilor de prietenie și colabo
rare pe multiple planuri dintre Italia 
și România.

în continuare a fost expusă con
cepția președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceâușescu, de solidaritate militantă 
și sprijin activ ale țării noastre cu 
lupta dreaptă a popoarelor din re
giunea Africii australe, subliniindu-se 
faptul că țara noastră a susținut și 
susține politic, diplomatic și material 
mișcările de eliberare națională din 
Africa.

S-a reafirmat hotărîrea fermă a 
României de a acționa și în viitor, 
in cadrul Națiunilor Unite și al altor 
organizații internaționale, în favoa
rea adoptării de măsuri eficace, care 
să pună capăt cît mai curînd posibil 
vechii politici colonialiste și să des
chidă calea spre independență, pro
gres și civilizație popoarelor din 
această regiune a lumii.

După îndeplinirea cu succes a misiunii cosmice

ECHIPAJUL COMUN ROMÂNO-SOVIETIC 

S-A reîntors cu bine pe pMnt
MOSCOVA 22. — Trimisul A- 

gerpres, I. Dumttrașcu, transmi
te : Vineri dimineața, la Cen
trul de dirijare a zborurilor prin 
legătură radio aflăm că la bor
dul complexului orbital „Saliut-6" 
— „Soiuz T-4" — „Soiuz-40“ totul 
se desfășoară normal, cosmonauții 
trecînd la ultimele operațiuni le
gate de pregătirea întoarcerii pe 
Pămînt a primei expediții cosmice 
româno-sovietice comune. Pe mare
le ecran urmărim evoluția com
plexului orbital. Cei‘ patru cosmo- 
nauți — Prunariu, Popov, Kovalio- 
nok și Savinih — au trecut la reali
zarea operațiilor necesare întoarce
rii pe Terra a echipajului navei 
„Soiuz-40".

Urmărim în permanență la radio 
dialogul purtat de pe Pămînt, la 
peste 350 de kilometri in spațiu, cu 
cosmonauții. La cea de-a 121-a ro
tație in jurul Terrei, Prunariu și 
Popov își iau un călduros rămas 
bun de la Kovalionok și Savinih, 
care își vor continua activitatea la 
bordul complexului orbital, dîndu-și 
intilnire pe Pămînt. Apoi ei trec la 
bordul navei „Soiuz-40“. In urma 
lor se închide trapa care îi separă 
de complexul orbital. Se controlea
ză etanșeitatea modulului de cu
plare. Cei doi cosmonauți își îm
bracă scafandrele.

In timpul celei de-a 122-a rotații, 
echipajul româno-sovietic trece in 
capsula de coborîre a navei „Soiuz- 
40". Se închide trapa de legătură cu 
nava. Cosmonauții au luat cu ei 
conteinere cu aparate și rezultate 
ale experiențelor și experimentelor 
efectuate in timpul zborului, filme 
și însemnări privind diverse obser
vații realizate pe orbită.

încep pregătirile pentru decupla
re, in vreme ce aparatele cosmice 
întreprind cea de-a 123-a rotație. 
La ora 13,40 (ora Bucureștiului), 
„Soiuz-40" se îndepărtează de com
plexul orbital, pornind cu Prunariu 
și Popov la bord,'pe drumul de în
toarcere pe Pămînt. Totul este 
calculat cu maximă exactitate. Spe
cialiștii aflați la sol urmăresc cele 
mai mici detalii și țin legătura per
manentă cu echipajul.

La ora 16,08 (ora Bucureștiului) 
sîntem informați că a fost cuplat 
motorul pentru frînare. „Soiuz-40" 
pleacă de la o altitudine de peste 
374 kilometri cu viteza de aproape 
8 kilometri pe secundă să străbată 
drumul spre Terra.

Corectarea orbitei complexului 
spațial, efectuată în cursul zilei de 
miercuri, a urmărit orientarea com
plexului pe traiectoria stabilită 
pentru coborirea lui „Soiuz-40“.

La o altitudine de 170 de kilo
metri, undeva deasupra Africii, 
capsula de coborîre se desprinde de 
restul navei cosmice și își continuă 
drumul spre Pămînt. Este ora 16,30 
(ora Bucureștiului). Peste alte cinci 
minute, capsula cu cei doi cosmo
nauți la bord ajunge la o altitudine 
de 100 km, pătrunzind in atmosfe
ră într-o zonă aflată deasupra Gol
fului. La ora 16,44 (ora Bucureștiu
lui) se deschide sistemul reactiv de 
parașutare în trei trepte. începe pro
cesul de frînare aerodinamică, in 
timpul căreia temperatura la ex
terior ajunge la mii de grade. Un 
sistem special de protecție ampla
sat in partea anterioară a capsulei 
de coborîre, care ia primul contact cu 
aerul, asigură, menținerea in inte
riorul cabinei a unei temperaturi 
constante de 20—22 grade Celsius.

în aproximativ 10 minute, cabina 
străbate aproape SO km atingînd un 
plafon de 10 000 metri. Viteza scade 
de la 7,8 kilometri pe secundă la 
200 metri pe secundă.

După declanșarea parașutei de 
bază, la circa 5 000 de metri alti
tudine, se ajunge la o viteză de 
7—8 metri pe secundă. Cuplarea mo
torului de frînare face ca aparatul 
să se așeze lin pe sol, cu o viteză 
de 3—4 metri pe secundă. Scaunele 
speciale din cabină amortizează 
șocul.

In sala Centrului de dirijare a 
zborurilor din Moscova se citește 
pe chipurile tuturor bucuria, se 
aplaudă în picioare!

La aterizare, Prunariu și Popov 
au mulțumit conducătorilor de 
partid și de stat ai celor două țări 
pentru încrederea acordată, tuturor 
celor care au contribuit la reușita 
zborului, subliniind că navele pe 
care au zburat s-au comportat ex
celent. Apoi, potrivit tradiției, s-au 
semnat pe aparatul de coborîre.

Dumitru Prunariu și Leonid Po
pov, împreună cu cei care i-au in- 
tîmpinat, s-au deplasat la Baikonur,

Formarea noului 
guvern francez

A fost dizolvată 
Adunarea Națională

PARIS 22 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Franceze. Franțois 
Mitterrand, a pronunțat vineri dizol
varea Adunării Naționale.

Vineri, primul ministru al Franței, 
Pierre Mauroy, a anunțat componen
ța noului guvern, a cărui misiune 
principală, relevă agenția France 
Presse, este de a organiza alegerile 
legislative programate pentru luna 
viitoare și de a adopta o serie de 
măsuri economice și sociale. După 
alegerile legislative va fi format un 
nou guvern.

Printre cei care au fost numiți în 
acest cabinet de tranziție se numără 
Claude Cheysson (externe), Gaston 
Defferre (interne), Michel Jobert 
(comerț exterior), Michel Rocard 
(plan și amenajarea teritoriului).

Congresul Partidului 
Socialist din Austria

VIENA 22 (Agerpres). — In ora
șul Graz s-a deschis, vineri, cel de-al 
XXVI-lea Congres al Partidului So
cialist din Austria. Lucrările, la care 
participă peste 500 de delegați, vor 
fi consacrate elaborării programului 
economic al partidului în actualul 
deceniu și alegerii noilor organe de 
conducere — a președintelui, vice
președintelui și prezidiului.

în cadrul dezbaterilor, care vor 
dura trei zile, va prezenta un ra
port Bruno Kreisky, președintele 
P.S.A.

unde vor beneficia de o odihnă 
binemeritată, sub atenta îngrijire și 
observație a medicilor și specialiș
tilor. Peste cîteva zile se vor de-, 
plasa la Moscova, in Orășelul cos- 
monauților.

S-a încheiat încă un capitol in 
istoria cosmonauticii, avindu-i ca 
protagoniști principali pe compa
triotul nostru, Dumitru Prunariu, și 
pe Leonid Popov. Pentru prima 
oară, un român — tînărul comunist 
Dumitru Prunariu, locotenent-major 
in cadrul forțelor noastre armate, 
pilot, inginer de aviație — a zburat 
in Cosmos.

Zborul echipajului comun româ
no-sovietic este o expresie relevan
tă a colaborării rodnice dintre țara 
noastră și Uniunea Sovietică pe 
multiple planuri, inclusiv cel teh
nico-științific, inscriindu-se in an
samblul relațiilor prietenești ce se 
dezvoltă continuu, in spiritul înțe
legerilor convenite cu prilejul dia
logului româno-sovietic la nivel 
înalt. Dealtfel, conlucrarea bunțț, 
fructuoasă și de perspectivă dintre 
oamenii de știință și specialiștii ro
mâni și sovietici în domeniul spa
țial a condus la includerea în pro
gramul expediției de lucru a echi
pajului cosmic comun a unor expe
rimente valoroase, de interes major 
pentru progresul științei și tehnicii. 
In aparatajul care a funcționat la 
bordul complexului orbital, in nu
meroasele experimente elaborate in 
prealabil pentru această misiune 
spațială, ca dealtfel și pe mulți 
dintre sateliții din seria „lnter- 
cosmos" a fost înglobată și inteli
gența tehnică românească.

Țara noastră își aduce astfel o 
contribuție originală la eforturile ce 
se depun pe plan mondial pentru 
cunoașterea unor noi aspecte ale 
Universului, studierea multilaterală 
a biosferei, a scoarței terestre, pre
cum și pentru aprofundarea cerce
tării proceselor extraterestre și 
comportării omului în spațiul inter
planetar.

In timpul zborului de șapte zile 
la bordul complexului orbital ,,Sa
liut-6" — „Soiuz T-4“ — „SoiuA-40“, 
echipajul comun româno-sovietic a 
îndeplinit integral programul plani
ficat de cercetări și experimente, 
pregătite de oameni de știință și 
specialiști români și realizat în co
laborare la bordul navei „Soiuz-40“. 
Cosmonauții au efectuat experimen
te și experiențe fizico-tehnice, bio
medicale și tehnologice care au cu
prins o gamă largă de domenii.

Experimentul complex „Capilar", 
propus de oamenii de știință 
și specialiștii de la Institutul 
de fizică și tehnologie a apa
ratelor cu radiații din cadrul Insti
tutului central de fizică din Bucu
rești și realizat in colaborare cu 
specialiștii din Moscova, a trezit un 
interes deosebit. Aceasta, deoarece 
este vorba de o activitate de pio
nierat, prin care se urmărește ela
borarea unei tehnologii pentru ob
ținerea, în spațiul cosmic, de mono- 
criștale cu profil determinat prin 
folosirea efectului de capilar,itate in 
condiții de imponderabilitate, care 
vor putea fi utilizate in etapele ur
mătoare in scopul elaborării unor 
tehnologii de mare eficiență.

Echipajul comun româno-sovietic 
a realizat, totodată, o parte a expe
rimentului complex „Biodoza". Re
zultatele cercetărilor vor putea con
tribui la o mai aprofundată cunoaș

r

LUCRĂRILE COMITETULUI IN- INTÎLNIRE SOVIETO-CEHO-
TERIMAR AL F.M.I. și Comitetu
lui mixt al F.M.I.-B.I.R.D. pentru 

| dezvoltare, Ia nivelul miniștrilor de 
finanțe din țările membre ale aces- 

Itor instituții financiare internațio
nale, s-au desfășurat la Libreville 
(Gabon). Acestea au fost precedate 

■ de reuniunea miniștrilor de finanțe 
ai „Grupului celor 24“, reprezentind 

I țările in curs de dezvoltare. Cu 
acest prilej, reprezentanții R. P. 

I Chineze au fost primiți în rîndul 
| țărilor din „Grupul celor 24“.

România a fost reprezentată de o 
I delegație condusă de tovarășul

Petre Gigea, ministrul finanțelor.
SITUAȚIA DIN LIBAN. Noaptea 

de joi spre vineri a cunoscut o în- 
I răutățire bruscă a situației pe în

treaga linie de demarcație care se- 
I pară cele două sectoare ale capi- 
| talei libaneze, de est și de vest.

Mai multe obuze au atins palatul 
I prezidențial Baabda, avariind clă- 
| diri ale reședinței șefului statului,

Elias Sarkis. Tirurile de artilerie au 
început din sectorul central al Bei- 

I rutului și s-au extins pînă în subur-
bia de sud-est, Hadeth-Hazmiye. 

IN CAPITALA GUYANEI se desfășoară 
lui interguvernamental al țărilor nealiniate pentru 

|_ mațiilor.

tere a timpului de radiații cosmice 
și in spațiul circumterestru și a 
variației acestui cimp in timp și in 
spațiu.

Experimentul „Astro" și-a propus 
să studieze și să identifice noi for
me de existență a materiei nuclea
re. Sistemul electromecanic, care a 
comandat detectorul mobil, a fost 
realizat la Institutul central de fi
zică din București, el reprezentind 
o performanță de virf in domeniul 
tehnologic prin gradul ridicat de 
miniaturizare a componentelor, fia
bilitatea mare și consumul redus de 
energie.

Experimentul „Nanobalanța" a 
constat ain obținerea de informații 
privind stabilirea straturilor pro
tectoare subțiri de bioxid de siliciu 
sub acțiunea mediului cosmic.

Printre experimentele cu caracter 
biomedical se cuvine a fi mențio
nat „Miocard", destinat studierii 
modificărilor ce au loc în timpul 
zborului cosmic la nivelul aparatu
lui cardiovascular. Aparatura utili
zată pentru captarea și amplificarea 
semnalelor, codificarea și decodifi
carea acestora, precum și aparatul 
care afișează numeric valorile me
diate pe un anume interval de 
timp, stocate pe banda magnetică, 
au fost elaborate de specialiști ro
mâni.

Experimentul „Reo“, propus de 
specialiștii români r și realizat in 
colaborare cu oamenii de știință 
sovietici, a fost destinat investi
gării modificărilor circulației san
guine cerebrale, centrale și pe
riferice, care se produc in diferite 
etape ale misiunii spațiale, atît în 
condiții de repaus, cit și în timpul 
îndeplinirii diferitelor tipuri de ac
tivități la bordul stației orbitale.

în cursul efectuării experimentu
lui „Imunitatea" s-a studiat influ
ența condițiilor zborului spațial a- 
supra unor substanțe biologic ac
tive, care influențează protecția an
tivirus și imunitatea antivirus a 
cosmonautului, experiment elaborat 
in comun de specialiștii români și 
sovietici. Experimentele „Pneuma
tic" și „Guler" au permis obținerea 
de date ce caracterizează reacția or
ganismului cosmonautului in peri
oada de adaptare acută la impon
derabilitate și, respectiv, studierea 
influenței factorilor zborului cos
mic asupra interacțiunii analizato
rilor și legităților evoluției bolii 
mișcării în zborul cosmic.

Reușita deplină a acestei misiuni 
spațiale complexe și de răspundere 
a constituit o contribuție de presti
giu la progresul științei și tehnicii, 
puse in slujba civilizației și păcii. 
Prin acest remarcabil eveniment 
cosmic, România — care a dat aero
nauticii mondiale nume de primi 
mărime, ca Aurel Vlaicu, Traian 
Vuia, Henri Coandă — intră in rîn- 
dul țărilor participante direct la 
explorarea spațiului extraterestru.

Misiunea reprezintă, de asemenea, 
un simbol al relațiilor de strinsă 
prietenie, colaborare și solidaritate 
internaționalistă dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre România și Uniu
nea Sovietică, dintre popoarele 
român și sovietice, al dorinței re
ciproce de a promova și intensifica 
conlucrarea bilaterală rodnică in 
toate domeniile, de a folosi cuceri
rile științei și tehnicii, inclusiv cos
monautica, în scopul dezvoltării 
construcției socialiste, al cauzei ge
nerale a progresului, păcii și cola
borării intre popoare.

ILE DE PRESA |
e scurt

SLOVACA. Nikolai Tihonov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al I 
P.C.U.S., președintele Consiliului | 
de Miniștri al U.R.S.S., a avut con
vorbiri cu Lubomir Strougal. mem- | 
bru al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele Guver- I 
nului R. S. Cehoslovace, aflat în- 
tr-o vizită la Moscova. Cu acest 
prilej au fost examinate probleme | 
ale dezvoltării în continuare a rela
țiilor bilaterale și a colaborării I 
multilaterale dintre cele două țări, 
precum și o serie de probleme in
ternaționale actuale. ,

CONVORBIRI. Secretarul gene- I 
ral al Partidului Comunist din Ma
rea Britanie, Gordon McLennan, a I 
avut convorbiri cu o delegație a [ 
P.C. Portughez, condusă de secre
tarul general al partidului, Alvaro I 
Cunhal. într-o conferință de presă, | 
Gordon McLennan a subliniat, in
tre altele, că P.C. din Marea Bri- I 
tanie se pronunță împotriva insta- | 
lării de arme nucleare pe terito
riul național și in favoarea unei I 
soluții politice și democratice a | 
problemei Irlandei de Nord.

lucrările reuniunii Consiliu- I 
coordonarea infor- 1
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