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Cu vie însuflețire, hotărît să acționeze neobosit 

pentru înfăptuirea Programului partidului 

de dezvoltare socialistă a patriei

ÎNTREGUL NOSTRU POPOR 
A SĂRBĂTORIT ZIUA DE 1 MAI

Țara întreagă a sărbătorit intr-o atmosferă insuflețitoare, cu optimism și voie bună 
ziua de 1 Mai, ziua muncii, a solidarității internaționale a celor ce muncesc. Este viu 
in mintea tuturor profundul omagiu pe care cetățenii Capitalei și, prin ei, toți cetățenii 
României socialiste l-au adus gloriosului nostru partid, la marea adunare populară din 
București organizată in cinstea zilei de 1 Mai, sărbătoarea primăverii și a muncii, 
grcr fioasă manifestare la care au participat tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și 
ceilaiți tovarăși din conducerea partidului. Gind din gindul intregului popor, cei prezenți 
și-au indreptat simțămintele de dragoste și recunoștință către secretarul general al parti
dului, patriot înflăcărat, revoluționar dirz care conduce țara pe drumul neabătut al pro
gresului și civilizației comuniste, al independenței și suveranității.

Și in acest an, milioane și milioane de cetățeni ai patriei au sărbătorit ziua de 
1 Mai, după tradiție, fiind prezenți, împreună cu familiile lor, cu tovarășii de muncă, in 
zone de agrement, participind la acțiuni cultural-artistice, manifestindu-și buna dispo
ziție prin cintec, joc, vers, înmănuncheate in programe artistice bogate, care reflectă 
sugestiv minunatele realități ale patriei socialiste.

Și tot potrivit tradiției, pe vetrele focului continuu, acoîo unde procesul tehnologie 
nu poale fi intrerupt, muncitorii și specialiștii s-au aflat, ca intotdeauna, la datorie, mar- 
cind, in zilele de 1 și 2 mai, noi fapte de muncă.

lată citeva secvențe surprinse, in aceste zile de sărbătoare, de reporterii și cores
pondenții „Scinteii".

Acolo unde sărbătoarea muncii a fost cinstită

prin muncă

Patriei — cit mai multă 
energie electrică I A fost 
deviza celor care în zilele 
de 1 și 2 mai s-au aflat la 
datorie zi și noapte, aici, la 
Porțile de Fier I. unde 
uriașele instalații dirijate 
de om smulg, ceas de ceas, 
cit mai multă forță din 
imensa putere a fluviului : 
in cele două zile, hidro
centrala de pe Dunăre a 
pulsat in sistemul energe
tic național peste 36 milioa
ne kWh. în bilanțul muncii, 
acest colectiv a mai con
semnat un succes de presti
giu : realizarea, de la 
începutul anului și pînă în 
prezent, a unei producții 
suplimentare de 185 mili
oane kWh.

Și o completare la aceas
tă știre transmisă de cores
pondentul nostru Virgiliu 
Tătaru : prin rezultatele 
obținute în acest an. har
nicul colectiv de la Porțile 
de Fier I confirmă, dacă 
mai e cazul, că înalta dis
tincție — Ordinul Muncii

clasa I — obținută pentru 
activitatea din primul an 
al cincinalului, este onora
tă cu noi fapte de muncă, 
așa. cum stă bine unui de
tașament muncitoresc frun
taș.

Legătura la Hunedoara. 
Aflat pe platforma oțelă- 
riei Siemens Martin nr. t 
de la marele combinat si-r 
derurgic. corespondentul 
„Scinteii". Sabin Cerbu. re
latează : „în zilele de 1 și 2 
mai s-a muncit susținut 
-Pregătim elaborarea ulti
mei șarje din ultimul 
schimb al zilei de 2 mai- — 
anunță șeful echifrel de oțe- 
lari de la cuptorul nr. 6, 
Gheorghe Bultureanu. Oa
menii trec la posturile lor 
și. după puțin timp, metalul 
incandescent se revarsă, 
intr-un puternic șuvoi, în 
oala de turnare. Se face 
apoi bilanțul muncii pe zi
lele de 1 și 2 mai. Plusul 
de producție al echipei este

de peste 30 tone oțel de 
bună calitate. La comitetul 
de partid al combinatului 
ne notăm depășirile de plan 
în primele două zile ale 
începutului de mai : 85 tone 
cocs metalurgic. 90 tone 
fontă, 180 tone oțel și 125 
tone laminate".

Un început frumos, pro
mițător pentru întreaga 
lună mai, cind în fata slde- 
rurgiștilor hunedoreni stau 
sarcini de mare răspundere 
pentru realizarea planului 
la producția fizică și la ex
port, în condiții de înaltă 
eficiență.

Dar zilele începutului de 
mai n-au însemnat, la Hu
nedoara, numai muncă.

Deși timpul nu a fost căl
duros, numeroși locuitori 
ai acestei citadele muncito
rești, împreună cu fami
liile lor, s-au îndreptat spre 
cunoscutele locuri de odih
nă și agrement — pădurea 
Chizid și lacul Cinciș. Buna

Pe platforma Combinatului siderurgic Galați, prezenți 
lingă vetrele fierbinți ale cocseriilor, furnalelor,. oțelp- 
rliior și laminoarelor, in zilele și nopțile de 1 șl 2 mai 
oamenii muncii au înscris in agenda întrecerii socialiste 
noi realizări de prestigiu. Astfel, cocsarii au realizat 
suplimentar peste 250 tone cocs metalurgic, iar la 
oțelăria nr. 1 s-au elaborat, peste prevederi, 1 100 tone 

oțel. (Tudorel Oancea)
Foto : S. Cristian

aprovizionare cu toate cele 
necesare, echipele artistice 
și jocurile sportive prezen
tate de dimineața și pină 
seara au creat o ambianță 
deosebit de plăcută și des
tinsă. Pentru cei care au 
rămas în oraș, cluburile 
„Siderurgistul" și „Con
structorul" au fost gazde

primitoare, prezentîndu-le 
bogate programe cultural- 
artistice. care s-au încheiat 
cu seri de dans.

Viorel SA1AGEAN
cu sprijinul
corespondenților „Scinteii"

(Continuare in pag. a II-a)

Vremea este în încălzire în toată țara; printr-o puternică concentrare a forțelor

CULTURILE DE PRIMĂVARĂ —
ÎNSĂMÎNTATE ÎN CEL MAI SCURT TIMP!

1

• Luni seara mai erau de semănat 300000 
hectare cu porumb

® După ploile din ultimele zile este nece
sară trecerea cu toate forțele ia între
ținerea exemplară a culturilor

După o perioadă cu timp instabil 
și friguros, neobișnuit pentru sfir- 
șitul lunii aprilie, iată că începu
tul lunii mai ne anunță vreme fru
moasă, in încălzire, pe Întreg cu
prinsul tării. încetinirea ritmului 
lucrărilor agricole, generată de sta
rea vremii, care a determinat in 
unele zone intirzieri serioase în 
executarea insămințărilor de pri
măvară. nu mai este acum justifi
cată sub nici un motiv. Dimpotrivă, 
după ploile din ultimele zile s-au 
creat condiții prielnice pentru in
tensificarea la maximum a lucrări
lor in cimp. prin mobilizarea pu
ternică a forțelor umane și meca
nice, astfel ca toate culturile de 
primăvară să fie însămințate in cel 
mai scurt timp posibil, pe toate su
prafețele planificate. Și trebuie 
spus că. ținînd seama de etapa a- 
vansată în care ne aflăm, mai sint 
de semănat și plantat suprafețe 
importante cu diferite culturi.

Din datele furnizate de Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare rezultă că pină în seara 
zilei de 3 mai culturile de primă
vară au fost semănate, în total, pe 
85 la sută din prevederi, din care 
porumbul — pe 86 la sută din su
prafața planificată. Suprafețele

cele mai mari de semănat sînt si
tuate în zona a treia de favorabi- 
litate. lucrările fiind mult rămase 
în urmă în județele Suceava, Ma
ramureș, Neamț, Botoșani. Harghi
ta. Covasna și Brașov. Dealtfel, 
și in județele din sudul țării, unde 
semănatul trebuia să fie încheiat 
la această dată, mai sint de insâ- 
mințat importante suprafețe : 47 600 
hectare cu fasole, 86 000 hectare 
cu soia, loturile de hibridare pen
tru producerea seminței de porumb, 
precum și de plantat legume pe 
97 000 hectare. Este deci vorba de 
un mare volum de lucrări, care im
pune în continuare un efort susți
nut pentru a fi terminate in cel 
mai scurt timp. Pe terenurile afec
tate de excesul de umiditate sînt 
necesare măsuri imediate pentru 
evacuarea apelor ce băltesc, astfel 
ca fiecare palmă de pămînt să fie 
semănată. Nicăieri însămintările nu 
pot fi considerate terminate pină 
nu se pune sămința sub brazdă pe 
toate suprafețele planificate pentru 
fiecare cultură in parte.

însămintările trebuie să fie în
cheiate pretutindeni cît mai grab
nic cu putință și pentru faptul că 
oamenii muncii din agricultură se 
află de pe acum în fața începerii

Stadiul însâmînțârii porumbului 
la data de 3 mai

lucrărilor de întreținere a culturi
lor. moment de virf al muncilor a- 
gricole, de mare importantă pentru 
realizarea de producții mari in a- 
cest an. Esențial este deci ca în

următoarele citeva zile semănatul 
să fie încheiat in toate zonele țării, 
spre a se putea trece cu toate for
țele umane și mecanice la întreți
nerea exemplară a culturilor.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe președintele Corporației „American International

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, pe Maurice R. Green
berg, președintele Corporației „Ame
rican International Group-Ă.I.G.“, 
care se află intr-o vizită in tara 
noastră.

La primire au participat Petre 
Gigea, ministrul finanțelor, și Stefan 
Popovici, președintele Administrației 
Asigurărilor de Stat — ADAS.

Group - A. I. G.“
în timpul întrevederii au fost re

levate bunele relații dintre România 
și S.U.A. In acest cad”u au fost dis
cutate unele probleme privind dez
voltarea in continuare a cooperării 
cu Corporația A.I.G., lărgirea colabo
rării intre întreprinderi românești șl 
americane in domeniul economico- 
financiar, al schimburilor de mărfuri 
și in alte sectoare de interes reci
proc.

Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte ale situației economice mon
diale. precum și ale vieții politice 
interhationale. subliniindu-se necesi
tatea intensificării eforturilor pen
tru înfăptuirea unui climat de pace, 
securitate, înțelegere și colaborare 
intre națiuni.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

INTERVIUL 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
acordat ziarului „Ta Nea“ din Grecia

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, la 29 aprilie a.c,, pe Angelos Stangos-Efsta- 
thiadis, trimis special al ziarului elen „Ta Nea", căruia i-a acordat 
următorul interviu :.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, dumneavoastră sinteți 
primul șef de stat care ați pro
pus ca Balcanii să devină o zonă 
fără arme nucleare. Această 
problemă este din nou larg dez
bătută si, ca atare, există noi 
propuneri pentru eliminarea ar
melor nucleare din întreaga 
zonă a Mării Mediterane, pre
cum și de creare a altor zone 
denuclearizațe in Europa.

Avind in vedere că in acest 
an se va desfășura la București 
Conferința balcanică, pe a cărei 
ordine de zl se vor afla, in pri
mul rind, probleme tehnice, 
Credefi, domnule președinte, că 
agenda de lucru ar putea fi ex
tinsă, cu scopul de a include și 
probleme politice, inclusiv 
transformarea Balcanilor intr-o 
zonă a păcii și înțelegerii, lip
sită de arme nucleare ? Aveți 
propuneri sau puncte de vedere 
specifice in aceste probleme ?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat, intr-adevăr, de mult timp pen
tru îmbunătățirea relațiilor între 
statele balcanice, pentru transforma
rea Balcanilor într-o zonă a colabo
rării pașnice, fără arme nucleare. în 
ultimii ani, și mai cu seamă în ulti
ma vreme, această problemă este tot 
mai amplu dezbătută de cercuri tot 
mai largi din toate țările din Balcani, 
în același timp, sint numeroase pro
puneri cu privire la o extindere a 
acestei zone la Mediterana și înfăp
tuirea de zone denuclearizațe și in 
alte regiuni ale Europei.

Avind in vedere acumularea tot 
mai mare de armament nuclear in 
Europa, perspectiva amplasării de

rachete cu rază medie de acțiune și 
dezvoltarea celor existente, se poate 
spune că toate acestea creează premi
sele necesare pentru a se acționa cu 
mai multă hotărîre șl. in același 
timp, cu mal multă perspectivă in 
vederea realizării și în Balcani și in 
altă parte a Europei a unor zone de- 
nuclearizate. Ele oferă, totodată, po
sibilitatea de a acționa' pentru opri
rea amplasării în Europa de rachete 
cu rază medie de acțiune, pentru re
tragerea celor existente, pentru o Eu
ropă fără rachete nucleare.

în ce privește conferința ce urmea
ză să aibă loc în acest an la Bucu
rești, ea iși propune să abordeze pro
blema importantă a colaborării in 
domeniul materiilor prime și ener
giei. pornind de la necesitatea ca 
țările din Balcani să-și poată satis
face intr-o măsură mai mare necesi
tățile de energie și de materii prime 
în scopul dezvoltării lor economico- 
sociale, al ridicării bunăstării fiecă
rui popor.

Avind in vedere obiectivele pe care 
și le propune această conferință, nu 
cred că este posibil ca pe ordinea ei 
de zi să fie înscrise și alte probleme. 
Fără îndoială că in cadrul dezbate
rilor privind cooperarea in domeniul 
materiilor prime și energiei se poate 
discuta, in general, și despre ceea 
ce trebuie făcut pentru a nu se ad
mite amplasarea de rachete sau de 
armamente nucleare in Balcani și in 
general in Europa.

Dar problema armamentelor nu
cleare și transformarea Balcanilor 
intr-o zonă fără asemenea arma
mente, într-o zonă a păcii trebuie să 
facă obiectul unei conferințe specia
le. care trebuie bine pregătită.

Consider că in actualele împreju

rări există posibilitatea realizării 
unei asemenea intilniri, a organizării 
unei asemenea reuniuni.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, cum sint apreciate in 
România noile poziții ale Gre
ciei in politica externă, inclusiv 
declarațiile primului ministru 
Andreas Papandreu, privind ne
cesitatea unei Europe unite, fără 
blocuri militare, menită să aju
te la destinderea in Balcani, in 
Europa și in lumea întreagă ?

RĂSPUNS : Aș dori, in primul 
rind, să menționez că România și 
Grecia au discutat in mai multe rin- 
duri problemele dezarmării, proble
mele Balcanilor. Europei și realizării 
unei păci trainice in întreaga lume, 
în multe probleme, pozițiile țărilor 
noastre sint identice sau foarte apro
piate.

Pornind de Ia aceasta, am salutat 
și dăm o apreciere deosebită decla
rațiilor primului ministru grec Pa
pandreu cu privire Ia necesitatea 
desființării blocurilor militare.

Aș dori să menționez că România 
s-a pronunțat și se pronunță ferm 
pentru a se ajunge la desființarea 
concomitentă atit a Tratatului de la 
Varșovia, cît și a Pactului N.A.T.O. 
Aceasta ar corespunde pe deplin in
tereselor țărilor europene și cu atit 
mai mult țărilor din Balcani.

Considerăm că țările noastre — 
România și Grecia — împreună cu 
celelalte țări europene ar trebui să 
acționeze cu mai multă hotărire în 
direcția îmbunătățirii relațiilor și 
dezvoltării încrederii intre țările eu
ropene. Mai cu seamă trebuie îmbu
nătățite relațiile intre țările care fac 
parte din cele două blocuri, pentru 
crearea condițiilor necesare trecerii 
la desființarea blocurilor militare șl 
realizării in Europa a unor raporturi 
de deplină egalitate, de respect aJ
(Continuare in pag. a III-a)

INTERVIUL 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
acordat postului national al Televiziunii elene

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, în ziua de 29 aprilie a.c., pe Constantine 
C. Galanopoulos, trimis special al Televiziunii naționale elene E R T. 
Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat' următorul in
terviu pentru Televiziunea națională elenă ERT :

ÎNTREBARE : Considerați,
domnule președinte, că existența 
unui guvern socialist in Grecia 
creează condiții mal favorabile 
pentru dezvoltarea relațiilor din
tre țările noastre ?

RĂSPUNS : Relațiile dintre Româ
nia și Grecia au vechi tradiții și ele 
s-au bazat totdeauna pe respect reci
proc. pe o colaborare bazată pe prin
cipiile egalității și avantajului re
ciproc.

Aș putea spune că în ultimii ani a- 
ceste relații au cunoscut o dezvoltare 
puternică, îndeosebi în perioada în 
care președintele Karamanlis a con
dus guvernul Greciei. Deci, am ajuns 
la un stadiu în relațiile dintre Româ
nia și Grecia pe care îl pot caracte
riza ca deosebit de bun.

Fac această apreciere și avind în 
vedere că actualmente în Grecia este 
un guvern socialist, condus de primul 
ministru Papandreu — care, de ase
menea, a vizitat România și cu care 
am avut convorbiri cu privire la re
lațiile dintre România și Grecia. Con
sider deci că in asemenea împreju
rări sînt condiții și mai favorabile 
pentru a extinde o colaborare multi
laterală dintre țările noastre.

Desigur, am în vedere în primul 
rind o dezvoltare a relațiilor econo
mice, tehnico-științifice, culturale, dar 
și o conlucrare pe plan internațional, 
în problemele Balcanilor, in proble
mele Europei, ale politicii de destin
dere. de pace și independență na
țională.

ÎNTREBARE : Vedeți obsta
cole deosebite in realizarea co
laborării balcanice multilaterale?

RĂSPUNS : Actualmente. între ță
rile balcanice s-a ajuns la o dezvol
tare satisfăcătoare, aș putea spune, a 
colaborării, deși mai sint incâ între 
unele țări o serie de probleme ce tre
buie soluționate.

Cu toate acestea, consider că există 
reale posibilități pentru depășirea a- 
cestor probleme, pentru dezvoltarea 
unei colaborări multilaterale între 
țările balcanice, atit in domeniile eco
nomic, științific, cultural, precum și 
în realizarea unei zone a păcii și co
laborării. fără arme nucleare.

ÎNTREBARE : Care este opinia 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, despre problemele Mării 
Egee și Ciprului ? Apreclați că 
România ar putea contribui la 
soluționarea acestor probleme ?

RĂSPUNS : Problemele existente în 
Marea Egee și in mod concret în rela
țiile dintre Grecia și Turcia, ca și pro
blemele Ciprului, pot fi, după părerea 
mea, soluționate prin tratative di
recte intre țările interesate.

Desigur, în ce privește problemele 
Mării Egee este necesar să se por
nească de la principiile bunei veci
nătăți, de la respectul independenței 
și suveranității reciproce, de la do
rința de a se ajunge la o soluționare 
acceptabilă pentru ambele părți, care 
să întărească colaborarea intre Grecia

și Turcia și să contribuie la dezvol
tarea colaborării in Balcani.

în ce privește Ciprul, este necesar 
ca cele două comunități să rezolve 
problemele prin tratative directe 
intre ele, să se ajungă la retragerea 
trupelor străine din Cipru și la reali
zarea unui Cipru independent și ne
aliniat. Aceasta este in interesul popu
lației din Cipru, in interesul relațiilor 
dintre Grecia și Turcia, dar și în in
teresul păcii în Balcani, in Europa 
in general.

ÎNTREBARE : Criza economică 
mondială afectează toate țările 
lumii, inclusiv țara dum
neavoastră. Cit de serioasă este 
problema și care sint măsurile 
pe care le aveți in vedere pen
tru contracararea efectelor cri
zei ?

RĂSPUNS : într-adevăr, criza eco
nomică mondială a cuprins toate sta
tele lumii și ea continuă să se adîn- 
cească. Cauzele care au dus Ia aceasta 
sint multiple. Printre acestea m-aș re
feri la existența unei mari deosebiri 
în dezvoltarea țărilor bogate și țărilor 
sărace, la faptul că decalajul dintre 
acestea s-a mărit. în al doilea rind, 
la creșterea deosebit de mare, într-o 
perioadă, a prețurilor petrolului, la 
care trebuie adăugată politica dobîn- 
zilor foarte înalte, care constituie o 
piedică in realizarea investițiilor și a 
altor activități economice.

Toate acestea pun la ordinea zilei 
necesitatea unor acțiuni ferme, hotă- 
rite ale tuturor statelor în vederea 
soluționării respectivelor probleme. 
Am în vedere, in primul rind, rea
lizarea unei noi ordini economice 
internaționale, un sprijin puternic 
pentru țările în curs de dezvoltare 
în vederea ținui progres mai rapid
(Continuare în pag. a III-a)

„Poporul grec adresează un călduros «BUN VENIT!» 

președintelui Nicolae Ceaușescu, apreciind această 
vizită ca un eveniment extrem de pozitiv"

Apropiata vizită de stat a președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu salutată cu satisfacție de 
personalități marcante ale vieții politice și culturale 

grecești
IN PAGINA A III-A
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Cu vie însuflețire, hotărit să acționeze neobosit pentru înfăptuirea Voci de primăvară

Programului partidului de dezvoltare socialistă a patriei

ÎNTREGUL NOSTRU POPOR A SĂRBĂTORIT ZIUA DE 1 MAI
(Urmare din pag. I)

La rindul lor. locuitorii din Lu- 
peni au transformat centrul orașu
lui într-o uriașă sală de spectacole. 
Aici, toate formațiile artistice ale

clubului sindicatelor și ale unități
lor economice din localitate au pre
zentat. ore în sir. spectacole de mu
zică populară și ușoară româneas
că, jocuri și dansuri, muzică tînă- 
ră, poezii patriotice și spectacole 
ale brigăzilor artistice de agitație.

Fapte elocvente ale conștiinței muncitorești

ADUNARI FESTIVE. CONSACRATE ZILEI DE 1 MAI
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Sărbătoarea muncii — onorată 

prin rezultate record in muncă. 
Acesta este conținutul altor' zeci 
de relatări primite de pe întreg cu
prinsul tării.

La Combinatul de produse sodice 
Ocna Mureș, flecare schimb s-a în
trecut pe sine — ne informează 
Ștefan Dinică. In zilele de 1 și 2 
mai planul a fost depășit la pro
ducția fizică cu 42 tone carbonat de 
sodiu brut, 25. tone sodă calcinată, 
20 tone sodă caustică, 8 tone florex. 
Numai la export, de la începutul a- 
nului, planul a fost depășit cu pes
te 3 500 tone sodă calcinată. 1 600 
tone sodă caustică.

La Combinatul de lianți și az
bociment Bicaz, în zilele de l și 2 
mai s-au produs peste plan 3 000 
tone de ciment, ne relatează Con
stantin Blagovfci. Această cantitate 
suplimentară, din care pot fi con
struite 200 de apartamente, a fost 
obținută, in primul rind. pe seama 
funcționării, la parametri superiori 
celor proiectați, a utilajelor liniei 
I a noii fabrici de la Tașca.

La Combinatul metalurgic din 
Tulcea, în zilele de 1 și 2 mai s-au 
realizat peste planul de producție 
100 tone de feroaliaje, economisin- 
du-se însemnate cantități de mine
reuri de mangan și crom, precum 
și de energie electrică. Rezultatele 
cele mai bune le-au obtinut oțela- 
rii de la cuptorul nr. 3 din noua 
uzină de feroaliaje, conduși de A- 
lexandru Ivanov. Mircea Munteanu 
și Vaier Raiciu. Ei au produs. în 
fiecare schimb, peste plan, cite o 
șarjă de ferocrom. Uteciștii de la 
„Cuptorul tineretului" au realizat 
în ziua de 2 mai 12 tone de feroa
liaje peste planul de producție, 
consemnează, în încheiere, Neculai 
Amihulesei.

Producție fizică peste plan. Iată 
chintesența hărniciei și dăruirii în 
muncă, a abnegației și priceperii, a 
vocației autodepășirii, specifice a- 
tîtor colective muncitorești. întregii 
noastre clase muncitoare. Pentru că 
fiecare dintre succesele amintite nu 
au venit de la sine, ele au presu
pus o muncă stăruitoare, căutări 
febrile, pentru a asigura. în fieca
re moment, funcționarea, la cel mai 
lnalți parametri tehnici si econo
mici. a mașinilor șl instalațiilor a- 
flate în stăpinirea lor de proprie
tari, producători și beneficiari.

Din nou alte cîteva fapte însu- 
flețitoare de pe marele front al

muncii, din aceste zile de sărbă
toare.

Printr-o bună organizare a mun
cii, prin folosirea din plin a timpu
lui de lucru și a utilajelor din do
tare. prin reducerea duratei inter
vențiilor, petroliștii Schelei de ex
tracție Videle au depășit planul cu 
300 tone țiței, in zilele de 1 și 2 
mai. Așa cum ne relatează Stan 
Stefan, corespondentul „Scînteii", 
s-au evidențiat brigăzile de inter
venție 9. 10 și 23, conduse de
maiștrii Ion Cezar, Victor Ciobanu 
si sondorul-șef coordonator Iancu 

. Cornea. Ele au reușit, în aceste 
două zile, să scurteze timpul de in
tervenție la sonde cu 12 la sută, 
contribuind la creșterea producției 
de țiței extrase.

„Foc continuu" și intr-un șir de 
întreprinderi din județul Vaslui — 
transmite Petru Necula. S-a lucrat 
intens și cu spor în toate schim
burile, nu s-a înregistrat nici o 
absentă la Combinatul de fire sin
tetice, întreprinderea de materia
le izolatoare din municipiul Vas
lui și întreprinderea de produse 
abrazive din Birlad. Formate in 
marea lor majoritate din tineri, 
care au făcut șl de această dată 
dovada elanului și spiritului de or
dine și disciplină, reallzind peste 
70 tone de fire textile și tehnice, 
200 000 mc carton asfaltat, 125 tone 
vată minerală. 30 tone produse a- 
brazive. Pe scurt, prevederile pla
nului au fost depășite cu 10—12 la 
sută.

O știre despre un debut indus
trial înregistrat chiar in ziua de 
1 Mai am primit-o de la corespon
dentul nostru. Gh. Cristea. La Com
binatul petrochimic de la Pitești a 
intrat In producție, cu o lună mai 
devreme, instalația de dozare și de
pozitare a fracției de carbon-5, pro
dus ce concură la valorificarea su
perioară a țițeiului. Noul obiectiv 
este conceput de specialiști din 
tară și înzestrat cu utilaje de pro
veniență românească. Procesul de 
producție al instalației este in în
tregime automatizat.

în sfîrșit. un scurt popas la poar
ta maritimă a țării, prin care se 
derulează 70 la sută din traficul de 
export-import al României, unde 
fluxul de muncă nu contenește nici 
o clipă. In prima zi de mai se a- 
flau la dane. In operațiuni, 59 de 
nave romanești și străine, iar a 
doua zi, 61 de nave — ne relatea-

în orașele de reședință din județele țării au avut 
loc adunări festive consacrate sărbătoririi zilei de 
1 Mai, în cadrul cărora, intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții au adresat telegrame Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușeseu. în telegrame se exprimă 
sentimentele de profundă stimă și aleasă prețuire pe 
care le poartă oamenii muncii din patria noastră — 
români, maghiari, germani șl de alte naționalități — 
secretarului general al partidului pentru modul stră
lucit în care conduce poporul român pe drumul edifi
cării socialismului și comunismului pe plaiurile ro
mânești. hotărirea lor fermă de a îndeplini exemplar 
sarcinile încredințate de partid.

Din telegrame se desprinde cu pregnanță faptul că 
toți oamenii muncii din țara noastră intîmpină ziua 
de 1 Mai 1982 cu simțămîntul puternic al dragostei și 
unității întregii suflări românești în jurul partidului, 
al secretarului său general. într-o strinsă unitate de 
gindire și faptă, care a devenit in acești ani elemen
tul motor al dezvoltării societății noastre socialiste, 
chezășia victoriilor muncii și. aspirațiilor întregului 
popor, a angajării ferme, cutezătoare, pe coordonate
le viitorului. în aceste momente sărbătorești, între
gul nostru popor, angajat în înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al XÎI-lea al partidului, adre
sează tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai alese 
urări de sănătate și viață îndelungată, de succes în 
îndeplinirea înaltelor răspunderi cu care a fost în
vestit de poporul român, spre binele și progresul 
patriei, al cauzei păcii, securității și colaborării in 
lume.

Subliniind marea bucurie a tuturor fiilor țării de a 
trăi în această perioadă, ce poartă pe frontispiciul ei 
simbolul „Partidul—Ceaușescu—.România", participan- 
ții la adunările festive raportează în telegramele

transmise noi și importante succese obținute în în
trecerea, socialistă desfășurată in cinstea zilei de 
1 Mal iri întreprinderile industriale, in exploatările 
miniere, în schelele petroliere, pe șantierele de con
strucții, in transporturi, în activitatea științifică de cer
cetare și inginerie tehnologică, în domeniile social și 
cultural. Sint evidențiate, de asemenea, eforturile 
depuse de oamenii muncii de pe ogoare care acțio
nează cu toate forțele pentru executarea în condiții 
de calitate a tuturor lucrărilor de sezon, pentru asi
gurarea unor recolte cit mai bogate, pentru înfăp
tuirea. exigențelor noii revoluții agrare.

Participanții la adunări, de cele mai diferite pro
fesii și vîrste, români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, își exprimă mindria că in fruntea par
tidului și statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, prin prodigioasa sa activitate, s-a 
afirmat și se afirmă ca ferm apărător și promotor 
consecvent. al cauzei . libertății, independenței și su
veranității naționale, al triumfului înaltelor idealuri 
de pace și progres ale umanității.

Încrezători in viitor, in perspectivele largi pe care 
le jalonează cu clarviziune științifică documentele 
celui de-al XÎI-lea Congres al partidului, oamenii 
muncii exprimă deplina lor . adeziune la politica știin
țifică internă și externă a partidului și statului nos
tru, angajamentul ca, strins uniți in jurul partidului, 
să acționeze1 cu toată responsabilitatea și pasiunea 
revoluționară, să facă totul pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce le revin în acest al .doilea an al 
cincinalului calității și eficienței, aducindu-și astfel 
o contribuție tot mai mare la înfăptuirea Programu
lui partidului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României spre comu
nism.

Din niște ani Înde
părtați aud in amin
tire vocea cristalină, 
încărcată de rouă e- 
moției, a unui copil, a 
cetui ce am fost eu, a 
celor ce am fost noi, 
recitind sub sălciile a- 
pei (Someșul, in cazul 
meu, la alții Mureșul, 
Jiul, Dunărea, altele). 
Ia marginea unui ogor 
cu brazde aburind, li
bia intoarse : „Noroc 
bun !... Pe cimpul ne
ted ies țăranii cu-a lor 
pluguri..." Și văd alai 
de oameni in straie săr
bătorești inconjurin- 
du-1 pe cel mai harnic 
dintre ei, revenindu-i 
acestuia simbolica cin
ste de a da semn de 
începere a muncilor de 
primăvară, munci și 
zile care aveau, apoi, 
in toamna aurie, să 
umple hambarele. Cit 
era de bogat rodul 
atunci și cît este as
tăzi ! A trebuit să 
treacă vreme și să se 
schimbe vremuri pen
tru ca truda brațelor 
Să ajungă la adevărata 
lor împlinire. Simbo
lul acelui moment 
însă a rămas neînti
nat. Ca anotimpul a- 
cesta al veșnicei rege
nerări. care chiar dacă 
intîrzie uneori, chiar 
dacă e capricios une
ori, a rămas același 
mereu, ecou sentimen
tal în sufletele noas
tre ai momentului pe 
care, și el orn ai aces
tui pămînt, l-a sur
prins Bardul atit de 
inspirat: „Noroc buni... 
Pe cimpul neted..."

Noi am celebrat un 
Arminden; am salutat 
osmoza firească a ră

dăcinii plesnite în mu
guri și floare. Salutăm 
de fapt un triumf. O 
solidaritate a tuturor 
energiilor care, conlu- 
crind. fac să izbin- 
dească o lume nouă. 
Din ariditate, din stin- 
că, nasc muguri. Ca-n 
vechea legendă, chiar 
pietrele incep să 
crească. Cerul este 
mai înalt. Fruntea 
înaltă și, ca niciodată, 
mai mult ginditoare. 
Are, fruntea noastră, 
aripi. Odată cu ea, cu

Vasile REBREANU

firea, chiar firea noas
tră capătă atribute 
zeești, demiurgice. A- 
cest Arminden româ
nesc nu Înseamnă nu
mai cunoscuta și tra
diționala ieșire la iar
bă verde ; înseamnă, 
mai ales, o victorie. E 
triumful omului mun
citor stăpîn deplin la 
el acasă, liber și min- 
dru că trăiește și mun
cește intr-o țară libe
ră și mindră, pe o 
„gură de rai" nease
muită, unde-1 rostul 
lui dintotdeauna și al 
muncii lui.

E începutul începu
turilor noastre, aici, pe 
această gură de rai am 
fost, sintem și vom fi 
noi. Noi și cintecele 
noastre. Noi și primă
vara noastră. O pri
măvară a naturii, dar 
și a oamenilor, a oa
menilor înfrățiți cu 
natura,*  a oamenilor 
care transformă natu
ra innobilind-o, într-o 
nouă revoluție agrară,

menită să ne înalțe 
spre noi zone de fru
museți alpine și bună
stare. Iar noi, dincolo 
de iernile de foc, de 
iernile de singe, am 
crezut și credem in 
primăvară, in triumful 
ei. Și credem azi mai 
mult ca oricind de pe 
această înălțime a e- 
vului socialist.

Românie de azi, 
omenească, țară bine- 
cuvintată care, in sfir- 
șit. ți-ai găsit adevă- 
rații descălecători... 
Glasul meu este prea 
stins să te cint, să-i 
cint pe Ei, fiii muncii, 
să. te cint pe tine — 
Românie socialistă... 
Fructul tău ește fără 
de moarte. Slavă băr
baților și femeilor 
care te gindesc, celor 
multi care-ți fac vad 
în lume și Iți ctitoresc 
riul, ramul, frunză, 
steaua ta polară. Tu 
ești și mare, și ctm- 
pie, și munte, și stea. 
Tu ești lacrimă de su
ri s. Tu ești primăvară. 
Iar eu nu sint decît 
lacrima bucuroasă care 
vrea să se piardă în 
marea sărată, lacrima 
bucuroasă in care ae 
odihnește steaua ta 
polară, ție. rotunjime 
de ochi, de cer și de 
planetă. Ție, rotunjime 
de suflet, rotunjime 
de cunună de mire și 
de cerc al soarelui, iți 
dărui, cu fruntea ple
cată, ca unei primă
veri, Jertfa picurului 
de rouă fierbinte, ne
însemnat — acest gind.

Sint alături^ de al 
mei, solidar cj jiine, 
primăvară, cu tine, 
Țară a mea.

ză George Mihăescu. O Imagine a 
operațiunilor de trafic ne-o dă si 
activitatea pe liniile feroviare care 
deservesc portul : in prima Zi au 
fost operate 2 500 de vagoane de 
mărfuri, iar in cea de-a doua zi, 
2 300 vagoane. în aceste două zile 
au fost derulate peste 132 000 tone 
mărfuri. Pentru colectivele celor 7 
întreprinderi specializate în traficul 
portuar, cele două zile s-au în
scris ca un capitol important in în
trecerea socialistă pe acest an.

Cu bună dispoziție 
la „iarbă verde“

Și așa cum oamenii înnobilează 
munca prin rezultate de prestigiu, 
tot la fel ei știu să dea sărbătorii 
dimensiunea de frumos și senstbi'i- 
tate atit de caracteristică acestui 
înzestrat popor. Așadar, stop-cadru

la „iarbă verde" in aceste zile de 
Armindeni.

Iată citeva secvențe surprinse de 
Emilian Rouă. In pădurile Streha- 
reț, Saru șl in alte zone de agre
ment din județul OH au avut loc, 
in zilele de 1 și 2 mai. numeroase 
manifestări cultural-artistice. Și-au 
dat concursul formațiile artistice de 
la întreprinderea de prelucrare a 
aluminiului. întreprinderea de pro
duse cărbunoase și cea textilă, cele 
ale Casei de cultură a municipiului 
Slatina și ale Casei de cultură din 
Balș. Manifestări asemănătoare au 
avut Ioc și in pădurea Piscnni de la 
Scornicești, la Corabia. Drăgănești 
și Cezieni. Aici, la Cezieni a avut 
joc cea de-a 9-a ediție a Sărbătorii 
iilor. Peste 100 de fete și femei 
și-au prezentat iile cusute de mina 
lor, iar cele mai frumoase ii au fost 
distinse cu premii.

Pitorești serbări cimpenești s-au 
desfășurat in județul Arad, aflăm

de Ia Tristan Mihuța. Dintotdeauna 
pasionați ai sportului, arădenii nu 
s-au dezmințit nici in aceste zile, 
întrecerile sportive dotate cu „Cupa 
1 Mai" au reunit, și de data aceas
ta, mii și mii de amatori de box, 
volei, judo și popice. Iar cei îndră
gostiți de natură au găsit, și in a- 
cest an, un minunat loc de recrea
re. împreună cu familiile, in pădu
rea Ceala. din apropierea munici
piului, unde s-a desfășurat o fru
moasă serbare cimpenească.

Tara întreagă a sărbătorit Ziua 
muncii cu însuflețire și angajare 
deplină de a înfăptui programul de 
dezvoltare economică și socială a 
patriei. începind de ieri, fluxul 
muncii entuziaste a fost reluat in 
toate întreprinderile, cu hotărirea 
de a face totul pentru realizarea 
planului pe acest an și pe între
gul cincinal, pentru propășirea 
României socialiste.

„Sărbătoarea tinereții" t două Imagini din Porcul tineretului din Capitală.
* Foto : S. Cristian

PARTIDULUI, PATRIEI,
POPORULUI

Roditorul
Nu se’ poate închi

pui nimic fără muncă 
pe suprafața pămintu- 
lui. Se va zice : dar 
nurlie care nu conte
nesc să curgă, dar mă
rile și oceanele lumii 
care nu cunosc vreo
dată odihna, dar ar
borii, dar rouă, im
ponderabila rouă ?

Și riurile tot din 
muncă s-au născut, 
din munca nevăzută a 
adincului spre a tri
mite la suprafață izvo
rul curat și dătător de 
viață ; la fel mările 
și oceanele, pentru că 
muncă este înfrunta
rea lor temerară cu 
veșnicia ; tot astfel 
arborii, deoarece mun
ca este visul de a în
flori ; iar nu cea mai 
neînsemnată -qstfi mun
ca pe care o nufriim 
rouă, această sudoa
re celestă in care 
încape tot cerul dimi
neții... însăși luna mai, ■ 
in care intrăm cu su
fletul deschis ca in
tr-un vast amfiteatru 
ai naturii in plină ex
pansiune de verde și 
frumusețe, este o în
truchipare a muncii ! 
Dacă ne bucurăm de 
acest nou mai ce ni se 
oferă ca un dar se cu
vine să omagiem mun
ca timpului pentru a , 
ni-1 fi dăruit cu atita 
generozitate...

Cu toate acestea, ni
mănui nu-i este mai 
proprie, mai apropiată 
munca așa cum ii e 
omului, acestei ființe 
ginditoare ce nu se a- 
seamănă cu nimeni 
altcineva, ci numai cu 
el însuși. „Nu există, 
spunea Eminescu. nici 
libertate, nici cultură, 
fără muncă și cine 
crede că prin profesa
rea unei serii de fraza 
a înlocuit munca, deci 
libertatea și cultura, 
acela se prenumără, 
fără s-o știe, intre pa-

pămînt al muncii...
raziții societății ome
nești. intre aceia care 
trăiesc pe pămint spre 
blestemul, ruina și de
moralizarea poporului 
lor".

Primul pas al omu
lui spre unealtă, spre 
cea mai rudimentară 
unealtă, spre acel si
lex devenit azi obiect 
de muzeu, a fost și 
primul pas spre pro
pria libertate. Nenu
mărat! și extraordi
nari au fost și sint pa
șii omului in căutarea, 
prin muncă, a libertă-

Florin 
COSTINESCU

vorbă blindă, dar tul
burătoare prin înțe
lesul ei. Ne pregătim 
să răspundem la a- 
ceastă intrebare incă 
din primii ani de via
ță, ajutați de părinți, 
de cei din jurul nos
tru. de intreaga colec
tivitate în care trăim. 
Acestei întrebări i se 
răspunde, fără între
rupere, in toate clipe
le vieții unui om. Ci
neva se pregătește să 
lase in urma sa pilo
nul unui mare pbd de 
cale ferată, altcineva, 
o parte dintr-o mare 
construcție edilitară ; 
altcineva, o piesă de 
mare valoare tehnică ; 
un alt semen de-al 
nostru, o importantă 
lucrare științifică, o 
operă de mare interes 
literar. Noi toți vom 
lăsa în urma noastră 
toate acestea și incă

ții sale.. Munca este, 
in fond, o formă a 
luptei onrului pentru 
un mal bine general, __
al tuturor; Nimeni nu-i multe altele, adică o 
va putea nega vreo
dată, fără a se aco
peri de rușine, legătu
rile directe, intime cu 
ideea de libertate, a- 
ceasta fiind, în ultimă 
instanță, o ipostază a 
atitudinii creatoare a 
omului. Cultura, alt 
teritoriu al muncii, re
flectă același chip al 
omului iluminat de 
verbe precum „a con
strui", „a ridica", 
înălța", „a făuri", „a 
dura" și așa mai de
parte.

Pentru om, existen
ța in societate înseam
nă in primul find 
muncă, adică dăruire, 
pasiune, ardere. Sîn- 

'tem beneficiarii unei 
moșteniri materiale și 
spirituale impresio
nante, dar, in același 
timp, și creatorii ei 
pentru viitorime. „Ce 
lași in urma ta ?", e o 
intrebare a poporului 
nostru, o intrebare 
rostită de obicei cu

„a 
„a

civilizație întreagă, ci
vilizația unui timp 
prin care nu doar am 
trecut, ci pe care l-am 
trăit cu adevărat : 
timpul edificării so
cietății socialiste.

Munca nu este ușoa
ră sau grea, ea este 
pur și simplu modali
tatea cea mai adevă
rată de exprimare a o- 
mului in societatea din 
care face parte. Elo
giem munca plină de 
abnegație a 
acestei noi 
românești, 
muncitoare, 
rea tuturor 
societății.
plină de dăruire a tu
turor fiilor acestei pa
trii in care trăim in
tr-un timp luminos. 
Elogiem munca 
așa cum omagiem 
tura umană. Ea fava 
parte din noi. în ea se 
găsește și trecutul, și 
prezentul, și viitorul 
nostru.

ziditorilor 
civilizații 
a clasei 
făuritoa- 
valorilor 

activitatea

Drum spre ziua de mîine

-munca și creația tinerei generații
l.a 2 mai, tînâra generație, impreună eu intregul popor, a sărbă

torit, într-o atmosferă de puternic entuziasm - caracteristică virstei și 
aspirațiilor sale - „Ziua tineretului". Potrivit tradiției, ea a fost oma
giată in intreaga țară prin ample acțiuni de muncă in cadrul intre- 
cerii „Tineretul - factor activ in lupta pentru îndeplinirea obiectivelor 
cincinalului calității și eficienței", co și prin atractive manifestări cul
tural-artistice și sportive.

Prezenți la desfășurarea lor, reporteri și corespondenți ai „Scînteii" 
au consemnat:

Tineretul este, metaforic vorbind, 
primăvara țării. O coincidentă deloc 
intimplătoare face ca ziua lui să 
fie sărbătorită tot primăvara, in a- 
notimpul florilor, in luna mai. în 
anotimpul în care toată natura i- 
rumpe către viață. în anotimpul in 
care vitalitatea ei se manifestă cu 
toată vigoarea. ‘

Pe fundalul acestei atmosfere s-a 
desfășurat in CAPITALA, de „Ziua 
tineretului", o mare varietate de 
acțiuni sportive și cultural-artistice, 
în aer . liber sau în săli cu partici
parea a mii și mii de tineri bucu- 
reșteni. în organizarea Comitetului 
municipal București al U.T.C., timp 
de două zile, de dimineața șl pină 
seara tirziu, bazele sportive ame
najate de către tineri, parcurile și 
locurile de agrement au răsunat de 
zarva specifică întrecerilor sporti
ve, a jocurilor recreative, de frea
mătul tinereții.

Pe bazele sportive, școlare și stu
dențești, în zonele de agrement 
Pantelimon, Străulești, Regie, Să- 
laj-Vicina, Vitan-Bîrsești, Cuteză
torii, Cireșarii a avut loc o mare 
varietate de manifestări — între
ceri de tenis de cimp și de masă, 
handbal, volei, fotbal, popice, ca
notaj, baschet. Același mod tineresc 
de petrecere a timpului liber și la

„Cluburile tineretului" și la „Ca
sele de cultură", unde au avut loc 
numeroase manifestări cultural- 
educative consacrate „Zilei tinere

zațiilor U.T.C. înscrise in marele 
Festival național al muncii și crea-- 
ției „Cintarea României". Marea 
varietate de genuri artistice și for
me de expresii regizorale și inter
pretative au prilejuit deseori a- 
plauze la scenă deschisă.

Zilele și orele de destindere pen
tru tineretul bucureștean au culmi
nat și în acest an, ca de fiecare 
dată, cu carnavaluri ale tineretu
lui, de la care nu au lipsit nici 
jocurile de artificii, nici costuma- 
țiile specifice, nici fantezia organi
zatorilor — totul contopindu-se in

zelor din Timișoara, formațiile ar
tistice ale Casei tineretului și ale 
Casei de cultură a studenților au 
susținut un amplu spectacol muzi- 
cai-coregrafic dedicat „vjrstei de 
aur". In aceeași zi, la cluburile Șl 
casele de cultură din Lugoj, Deta, 
Jimbolia, Buziaș, Sinnicolau Mare, 
precum .și la numeroase cămine cul
turale din comune au fost, prezen
tate spectacole artistice, s-au orga
nizat carnavaluri ale tineretului, 
seri muzical-diștractive.

• Județul BOTOȘANI : Cei peste 
50 000 de tineri din județ au rapor

Ample manifestări cultural - sportive 
cu prilejul zilei de 2 mai - „ZIUA TINERETULUI'7

tului" la care și-au dat concursul 
cele mai bune formații artistice de 
amatori din Capitală, evidențiate in 
cadrul Festivalului artei și culturii 
tineretului bucureștean, ediția a 
Vil-a. recent Încheiată. în mires
mele acestei primăveri, optimismul 
robust, dorința de afirmare și vi
goarea ce caracterizează virsta de 
aur a tinereții s-au manifestat din 
plin. Nu au lipsit din program nici 
întrecerile cu caracter demonstra
tiv ale unor sportivi de perfor
manță.

în aceeași atmosferă tinerească, 
cu îndelungate aplauze au fost sa
lutate, în acordurile fanfarelor, pri
mele apariții publice, pe estradele 
din parcuri, din grădinile de vară, 
ale formațiilor artistice ale organi

tr-un imn luminos închinat parti
dului, secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, țării și 
oamenilor ei. Ca intr-o revărsare a 
tinereții in ființa țării care o crește 
și o ocrotește cu atita grijă.

★
Alte relatări despre manifestările 

din tară prilejuite de „Ziua tine
retului".
• Județul HUNEDOARA : în 

ziua de 2 mai, în Valea Jiului, 
Ia casele de cultură din Petroșani 
și Uricani, la cluburile din Lonea, 
Petrila și Aninoasa s-au organizat 
seri cultural-educative în care un 
mare număr de tineri au petrecut 
în compania muzicii, poeziei și a 
dansului.
• Județul TIMIȘ : în frumosul 

cadru natural oferit de Parcul ro

tat în cinstea acestei sărbători un 
bogat bilanț in domeniul economi
sirii materiilor prime și materiale
lor, energiei electrice și combusti
bililor, între care 618 tone metal, 29 
tone hirtie, 40 000 mp țesături, 
25 000 kWh energie electrică, 300 
tone combustibil convențional și 
141 000 ambalaje de sticlă.
• Județul MEHEDINȚI : La Casa 

tineretului din municipiul Drobeta- 
Turnu Severin, pe șantierul hidro
centralei Porțile de Fier II. in ora
șele Orșova, Strehaia, Vinju Mare 
și Bala de Aramă, in celelalte lo
calități ale județului, tinerii au 
participat la numeroase și variate 
acțiuni : simpozioane, seri de în
trebări șl răspunsuri, întîlniri cu 
fruntașii în producție, carnavaluri.

serbări cimpenești, competiții spor
tive, drumeții.

• Județul SATU MARE : Un
punct de atracție pentru tineri, 
pentru populația orașului l-a con
stituit,. printre altele, și programul 
muzical—alcătuit din marșuri, cin- 
tece populare, cintece patriotice și 
revoluționare — susținut de fan
fara tineretului in parcul din Piața 
Libertății. La casa de cultură a ști
inței și tehnicii pentru tineret s-a 
desfășurat spectacolul „Tinerețe, 
ani de aur", in care au evoluat for
mații de la liceul economic și for
mația muzicală de tineret „Me
ridiane". .

• Județul VASLUI : In parcu
rile de odihnă și cultură Copou, 
Brodoc din municipiul de reședință 
de județ, Trestiano și parcul mu
nicipal din Birlad. „1 Mai" din 
Huși și altele au fost prezentate 
bogate, diverse și atractive pro
grame muzical-coregrafice de către 
formații artistice din marile între
prinderi industriale, instituții, școli. 
Paleta acestor manifestări educa- 
tiv-recreatlve a fost completată cu 
mai multe competiții sportive la 
handbal, fotbal, volei, popice, șah, 
dotate cu „Cupa 1 Mâi".
• Județul TELEORMAN : La 

Alexandria, Turnu Măgurele, Zim- 
nicea, Videle, precum și in nu
meroase comune, sub genericul 
„Omagiu tinereții" s-au prezentat 
spectacole cultural-artistice. Alte 
mii de tineri de Ia orașe și sate au 
participat la intrecerile sportive de 
fotbal, volei, handbal, baschet și 
atletism, desfășurate in cadrul com
petiției „Cupa tineretului".

Virgil GHEORGHIȚA
și corespondenții „Scînteii"

Luna lui mai nu în
seamnă doar anotim
pul florilor și castani
lor înfrunziți. Luna 
lui mai inseamnâ, ca 
oricare lună din an, 
un anotimp in care 
munca omului modifi
că și transformă me
talele, inalță orașele 
păcii, urmărește cum 
crește griul. Nu în? 
timplător bucuria 
muncii este sărbători
tă la intii de mai. Nu 
intimplător steagul re
voluției socialiste, în
temeierea partidului 
nostru comunist,, s-a 
săvîrșit in lună lui 
mai.

De cind omul a de
venit om, de cind bra
țele sale și mintea sa 
au început să înțeleagă 
pămintul pe care il 
locuiește, el și-a su
flecat minecile, cum 
se spune, a ridicat 
piatra zidind-o peste 
altă piatră, a inventat, 
rind pe rind, roata și 
sapa, plugul și coasa. 
Sudoarea s-a imbrobo- 
nat pe umerii lui și pe 
frunte, peste ochii lui 
iscoditori a fulgerat 
lumina gindului. Din 
truda minții și a bra
țelor sale omul a înăl
țat civilizații după ci
vilizații pină in ziua 
de azi.

De la „Ginditorul" 
de la Hamangia care 
— imi place să cred, 
cind mă uit la el — 
exprimă meditația o- 
mului preistoric des
pre activitatea pe care 
acesta o va depune a 
doua zi și pină la „Co
loana" lui Brâncuși, 
semnificind efortul o- 
mului dintotdeauna de 
a se ridica mereu mai 
sus, deasupra propriei

sale condiții, arta a 
imortalizat, in infi
nite ipostaze, ceea ce 
ne-am obișnuit să nu
mim cu acest termen 
generic : muncă.

Pentru că muncă nu 
înseamnă numai efor
tul trupului uman, ci, 
poate, inainte de toa
te. in vremea noastră, 
efortul de gindire, 
acea seînteie genială a 
minții care stă la te
melia transformării 
lumii.

Este drept insă că.

Corneliu 
STURZU

de-a lungul milenii
lor, munca n-a folosit 
doar pentru a face oa
menii mai buni și mai 
drepți. Istovitoarea 
trudă a fiecărui fierar 
nu a modelat doar 
potcoavele cailor, dar 
și săbiile cu care s-au 
cucerit popoare. Se
mănătura pusă cu su
doare in brazdă nu în
totdeauna s-a copt 
pentru copii, ci și pen
tru războinicii venițl 
de aiurea să cucereas
că lumea. Dar munca, 
efortul ființei omenești 
de a transforma pă
mintul intr-o lume 
mai bună, mai dreaptă 
și mai statornică a 
făcut omenirea să fie 
mai omenească, iar 
omul să ir.cerce me
reu urcușul către gin- 
dul visat de generații 
întregi.

Nu aș dori să repet 
lucruri știute de mult 
ori să glosez pe mar
ginea opiniilor atitor 
ginditori despre civili

zația muncii, despre 
ce a însemnat și în
seamnă muncă pentru 
viața omului. Aș vrea 
doar să exprim un a- 
devăr simplu și etern: 
fără muncă, viața o- 
mului nu ar fi viață, 
ci reîntoarcerea în ne
antul neființei.

în acest sfirșit de 
secol, a-i refuza unui 
om dreptul la muncă 
feste ca și cum i-ai 
refuza dreptul la oxi
genul planetei. Desi
gur, pe alte meridiane 
se intimplă și așa 
ceva. Este meritul is
toric al partidului nos
tru comunist de a fi 
restituit in secolul XX 
locuitorilor pămintu- 
lui românesc semnifi
cația superioară a vre
rii de a munci. Ca 
pretutindeni in țară, 
dealtfel, și pe me
leagurile ieșene, ală
turi de. ctitoriile tre
cutului, prin efortul 
unanim al poporului 
nostru, s-au inăițat 
noile edificii ale civi
lizației socialiste cu 
care astăzi ne min- 
drim.

Este dovada, valida
tă încă o dată de in
treaga istorie că nu
mai uniți in muncă 
și gind putem să ne 
deschidem increzători 
in noi înșine drumul 
spre ziua de miine. •

Datoria și dreptul la 
muncă, care este echi
valent cu dreptul dea 
gindi, de a te expri
ma, de a visa la tot ce 
ai îndrăgit, constituie 
poate trăsătura esen
țială a speciei umane 
și a fiecărui individ in 
parte. Iată de ce îți 
sărut miir.ile și frun
tea, om al muncii !...
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independenței și suveranității națio
nale, de neamestec în treburile in
terne și de renunțare la forță sau la 
amenințarea cu forța în soluționarea 
oricăror probleme litigioase dintre 
state.

în acest scop, noi considerăm că 
este posibil și necesar pentru popoa
rele europene de a ajunge la ornai 
bună colaborare — și chiar la o unitate 
—- bazate, desigur, pe respectul orin- 
duirii sociale diferite din țările euro
pene, dar și pe o conlucrare activă 
— economică, tehnico-științifică, cul
turală, pe înfăptuirea principiilor din 
documentele semnate la Helsinki, cu 
privire la o Europă a colaborării 
pașnice, care poate avea un rol im
portant în viața internațională, în 
politica de destindere în întreaga 
lume.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, in timpul recentei intil- 
niri cu șeful statului turc, gene- 
ralul Evren, ați sugerat organi
zarea unei conferințe la nivel 
înalt a țărilor balcanice. Puteți 
să vă referiți mai pe larg la 
modul cum vedeți această con
ferință și la problemele ce ar 
putea fi supuse dezbaterii ?

RĂSPUNS : într-adevăr, in cadrul 
întîlnirii și convorbirilor cu șeful 
stitului turc, generalul Evren. am 

jcutat problema relațiilor dintre 
rile balcanice, problema dezvoltă- 

1 i colaborării și încrederii și, in a- 
cest cadru, necesitatea organizării 
unei conferințe la nivel înalt a ță
rilor balcanice. Dealtfel, aș dori să 
menționez că despre necesitatea unei 
asemenea conferințe au vorbit și alți 
conducători balcanici și consider că 
există oondițiile pentru a ne gindi 
la pregătirea și organizarea unei ase
menea întâlniri.

Desigur, s-ar putea avea în vedere 
o discuție mai generală cu privire 
la stadiul actual al relațiilor dintre 
țările balcanice, la necesitatea solu
ționării pe calea tratativelor a unor 
probleme existente între unele țări 
în vederea dezvoltării încrederii și 
bunei vecinătăți, a unei cooperări 
mai largi — economice, tehnico-știin- 
țifice și culturale și măsurile ce tre
buie luate în vederea realizării în 
Balcani a unei zone fără arme nu
cleare.

După părerea mea, tocmai în ac
tualele împrejurări internaționale 
este necesar ca țările din Balcani, 
conducătorii lor să se întîlnească și 
să stabilească împreună cum să ac
ționeze în interesul popoarelor lor, 
al cauzei păcii și colaborării in Eu
ropa și în întreaga lume.

, ÎNTREBARE l i Relațiile din
tre Grecia și România sînt foar
te prietenești. Apreciati că exis
tă posibilități pentru îmbunătă
țirea acestora? Considerați că 
apartenența celor două țări la 
sisteme politice și la alianțe mi
litare diferite ar putea crea 
unele bariere pentru relații mai 
bune, pentru o cooperare cres- 
cîndă ?

RĂSPUNS : într-adevăr, relațiile 
dintre România și Grecia au cunoscut 
o dezvoltare puternică. Ele au. dealt
fel, tradiții îndelungate și putem 
spune că astăzi sint deosebit de prie
tenești. Am realizat un progres im
portant pe calea dezvoltării colabo
rării economice, tehnico-științifice și 
culturale. Cred că există posibilități 
să obținem o dezvoltare și mai pu
ternică a acestei colaborări și am 
convingerea că în cursul vizitei pe 
care o voi face în curînd în Grecia, 
al convorbirilor cu președintele Ka
ramanlis. cu primul ministru Papan- 
dreu vom reuși să identificăm noi 
posibilități privind extinderea cola
borării dintre țările noastre și, desi
gur, inclusiv asupra unor probleme 
ale vieții internaționale.
Aleși țările noastre au orînduirl so

le diferite și aparțin unor alianțe 
militare diferite, ele au găsit calea 
unei colaborări bazate pe principiile 
egalității, respectului reciproc al in
dependenței și neamestecului In tre
burile interne. Consider că ceea ce am 
realizat pină acum demonstrează cu 
putere că există posibilitatea ca între 
țările noastre — și în general între

INTERVIUL
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU 
9

acordat postului național al Televiziunii elene
(Urmare din pag. I)

al acestora, ceea ce va contribui la 
relansarea întregii activități econo
mice. Desigur, aceasta trebuie reali
zată pe baza egalității, a accesului 
larg — și în condiții avantajoase — 
la tehnologiile moderne, printr-o 
politică rațională de prețuri. De a- 
semenea, este necesar să se acțione
ze pentru o mai mare stabilitate a 
prețurilor la materii prime, inclusiv 
la petrol, pentru un raport mai bun 
al prețurilor materiilor prime și ale 
produselor fabricate, precum și pen
tru o reducere substanțială, raționa
lă a dobînzilor, sore a favoriza fo
losirea mijloacelor financiare în sco
pul relansării activității economice 
mondiale.

ÎNTREBARE : Problema Polo
niei a provocat mari îngrijorări, 
atît în Răsărit, cit și in Apus. 
Care este poziția României in 
ceea ce privește situația polo
neză ?

RĂSPUNS : Problemele Poloniei 
sint rezultatul unor stări de lucruri 
interne și, ca atare, ele trebuie să fie 

țări cu orînduirl sociale diferite și 
chiar aparținind unor blocuri militare 
diferite — să se dezvolte relații pu
ternice de încredere, de conlucrare, 
atunci cînd se pornește de la princi
piile egalității, de la dorința de a de
păși anumite bariere și de a servi 
interesele prieteniei dintre popoare, 
ale cauzei păcii și colaborării.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, care sint opiniile dum
neavoastră in problema cipriotă 
și care sint procedurile care con
siderați că ar putea conduce la o 
soluție ? Guvernul grec insistă 
pentru internaționalizarea pro
blemei și aceasta ar putea să nu 
fie împotriva ideii unei confe
rințe internaționale în problema 
Ciprului. Care este poziția Româ
niei in această problemă ?

RĂSPUNS : România s-a pronunțat 
totdeauna pentru soluționarea proble
melor cipriote pe calea tratativelor 
între cele două comunități, astfel încit 
ea să ducă la asigurarea independen
ței Ciprului, la păstrarea caracterului 
său de țară nealiniată.

Nu doresc acum să mă pronunț 
asupra intențiilor guvernului grec 
privind internaționalizarea problemei 
cipriote, cu atît mai mult cu cit în 
curînd urmează să mă aflu în Grecia 
și, fără îndoială, vom avea un schimb 
de păreri asupra acestor probleme.

Doresc să menționez încă o dată că 
România consideră și se pronunță și 
în problema Ciprului, ca și în alte 
probleme, pentru soluționarea lor 
direct de către părțile interesate. 
Aceasta este calea cea mai scurtă și 
cea mai sigură pentru asigurarea unei 
independențe a popoarelor respective.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, dumneavoastră aveți un 
punct de vedere propriu pri
vind situația din Polonia. Care 
sint, în opinia dumneavoastră, 
cauzele politice și economice ale 
acestei crize ?

Considerați că situația actuală 
din Polonia afectează în mare 
măsură viața internațională ?

RĂSPUNS : România consideră că 
problemele din Polonia sint de ordin 
intern șl trebuie soluționate de for
țele politice, de poporul polonez, 
fără nici un amestec din afară» Nu 
doresc să mă refer acum la cauzele 
politice și economice care au dus la 
această situație, deoarece consider că 
aceasta trebuie să o facă în primul 
rînd forțele politice, guvernul, po
porul polonez, care sint în situația de 
a cunoaște cel mai bine ce s-a întîm- 
plat și de ce s-a ajuns aici.
. Consider că măsurile de sancțiuni 
economice împotriva Poloniei sint 
nejustificate, că ele nu fac decit să 
ridice noi greutăți în calea normali
zării situației din Polonia. Ele sint, 
de fapt, incompatibile cu relațiile de 
egalitate, de respect al independenței 
și de neamestec în treburile interne 
ale unei țări. Desigur, asemenea mă
suri sint de natură să contribuie în- 
tr-o anumită măsură Ia înrăutățirea 
relațiilor din Europa și, In general, 
din viața internațională.

Noi considerăm că este necesar ca 
toate statele să se abțină și să nu in
tervină în nici un fel în problemele 
Poloniei, să fie lăsat poporul polonez 
să-și soluționeze problemele, să asi
gure dezvoltarea socialistă a Poloniei, 
condițiile ca Polonia să-și poată înde
plini în continuare rolul său impor
tant în viața internațională in Europa 
și în întreaga lume. Aceasta cores
punde atît intereselor poporului po
lonez, dar și intereselor colaborării și 
securității europene, ale păcii in 
întreaga lume.

ÎNTREBARE : Care este opinia 
dumneavoastră cu privire la re
centele acțiuni ale Israelului și 
care sint, după părerea dumnea
voastră, premisele soluționării 
problemelor din Orientul Apro
piat ? •

RĂSPUNS : România consideră că 
actuala Încordare din Orientul Mij
lociu, acțiunile întreprinse de Israel 
împotriva populației palestiniene și 
acțiunile din sudul Libanului sînt de 
natură să agraveze situația și să 
creeze noi pericole pentru accentuarea 
conflictului din această zonă.* *

noi", militant neobosit pentru pace, 
destindere și colaborare internațio
nală, promotor activ al unei politici 
de bună vecinătate, înțelegere și 
cooperare intre popoarele-din Bal
cani. „O atenție specială — a sub
liniat el — acordă președintele 
Nicolae Ceaușescu respectării in 
relațiile dintre state a principiilor 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, nerecurgerii la forță și Ia 
amenințarea cu forța, a dreptului 
fiecărui popor de a-și hotări sin
gur destinele, fără nici un amestec din afară".

„Membrii Casei de cultură a pri
eteniei eleno-române — a spus in 
încheiere vorbitorul — alături de 
întreg poporul elen, așteaptă cu 
deosebit interes vizita domnului 
Nicolae Ceaușescu și a doamnei 
Elena Ceaușescu, cărora le vor re
zerva o primire deosebit de 
călduroasă, ca unor prieteni vechi și dragi".

Academicianul PETROS HARIS, 
președinte de onoare al Casei de 
cultură a prieteniei eleno-române. a 
relevat semnificația deosebită a
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țiile tradiționale dintre popoarele 
român și elen, lupta comună pen
tru independentă, sprijinul acordat 
de Țările Române mișcărilor de 
eliberare națională din Grecia, ra
porturile fructuoase stabilite în do
meniul științei și culturii între cele 
două popoare. El a relevat, de ase
menea, importanța deosebită pentru 
continuarea și dezvoltarea acestor 
relații a apropiatei vizite în Grecia 
a președintelui Nicolae Ceaușescu

După părerea mea. în actualele îm
prejurări este necesar să se facă to

soluționate de către polonezi, fără 
nici un amestec din afară.

Consider că agitația făcută In Jurul 
problemelor Poloniei, unele măsuri 
economice împotriva Poloniei și a 
altor țări nu sînt de natură să con
tribuie la soluționarea de către po
lonezi a problemelor care au apărut. 
Dimpotrivă, ele ridică noi greutăți 
și, totodată, duc la o accentuare a 
încordării internaționale.

De aceea, România consideră că 
trebuie să se renunțe la orice mă
suri discriminatorii, să se pornească 
de la necesitatea ca problemele Po
loniei să fie soluționate de forțele 
politice, de poporul polonez însuși, 
fără nici un amestec din afară, să 
se acționeze în direcția sprijinirii 
Poloniei în dezvoltarea sa pe calea 
socialismului, în a-și aduce contri
buția la destindere, la pace și cola
borare în Europa și în întreaga 
lume.

ÎNTREBARE : Sub conducerea 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, România joacă un rol 
major in lupta pentru pace in 
Europa. Intrucit și România a- 

tul pentru a nu se agrava situația din 
Orientul Mijlociu, să se acționeze in 
direcția unei păci globale, bazată pe 
retragerea Israelului din teritoriile 
ocupate în 1967 și pe soluționarea pro
blemei poporului palestinian, inclusiv 
prin crearea unui stat palestinian in
dependent.

în această direcție, apare necesita
tea de a se ajunge la organizarea unei 
conferințe internaționale, cu partici
parea tuturor celor interesați, inclusiv 
a Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, în vederea realizării unui 
acord acceptabil pentru toate părțile, 
care să asigure în același timp suvera
nitatea și integritatea tuturor statelor 
din zonă, o pace trainică bazată pe 
respectul dreptului fiecărui popor Ia 
autodeterminare, deci și dreptul po
porului palestinian la un stat propriu.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, nu încape îndoială că 
există o încordare in viața inter
națională. Care sînt, potrivit pă
rerii dumneavoastră, „zonele fier
binți" ce creează cele mai mari 
pericole pentru pacea internațio
nală ? Ce inițiative ar putea fi 
întreprinse pe plan internațional 
sau pe care dumneavoastră ați 
dori să le promovați, menite să 
ducă la reinstaurarea climatului 
destinderii ?

RĂSPUNS : într-adevăr, în viața 
internațională s-a ajuns la o încor
dare deosebit de gravă. Aceasta este 
rezultatul direct al unor acțiuni in 
vederea menținerii și reîmpărțirii zo
nelor de influență, dar, în același 
timp, este și rezultatul marilor 
schimbări ce au loc in lume, al fap
tului că vechiul echilibru este în 
schimbare și urmează să se creeze 
un echilibru nou pe plan mondial, 
bazat pe o diversificare a zonelor de 
putere, ca să spun așa.

în același timp, trebuie să avem în 
vedere că, practic, colonialismul in 
forma sa clasică a fost lichidat, că 
noile state care au apărut fac totul 
pentru a-și consolida independența și 
ele au de pe acum un rol tot mai im
portant în viața internațională. Con
flictele și Încordarea care au loc in 
diferite zone ale lumii sint determi
nate nemijlocit de toate aceste stări 
de lucruri și se poate spune că pînă 
la realizarea noului echilibru, pînă 
la o stabilitate în raportul de forțe 
se mai pot ivi divergențe și conflicte 
— așa cum s-a întîmplat, dealtfel, 
recent între Marea Britanie și Ar
gentina.

în asemenea Împrejurări, România 
consideră că este necesar să se dea 
dovadă de multă atenție și, am 
putea spune, chiar de multă înțe
lepciune, să se acționeze în spiritul 
celei mai depline răspunderi, de a 
nu se întreprinde acțiuni care să 
ducă la noi conflicte. Evenimentele 
demonstrează că este foarte ușor să 
se inceapă un conflict^- dar este 
foarte greu — fiindcă intervin pe 
urmă multe probleme — să se ajun
gă la încetarea, la soluționarea lui.

De aceea, noi considerăm că tre
buie făcut totul pentru soluționarea 
oricărui conflict dintre state numai 
și numai prin tratative pașnice, Ori- 
cit de mult timp ar necesita aces
tea, oricîtă răbdare ar fi necesară, 
este incomparabil mai în folosul po
poarelor respective, al cauzei păcii 
de a se acționa numai și numai pe 
calea tratativelor.

Consider, deci, necesar să se ac
ționeze hotărît pentru oprirea actua
lelor conflicte și soluționarea lor pe 
cale politică, prin tratative. Am în 
vedere atît conflictele, cît și pro
blemele litigioase din diferite zone 
ale lumii.

Aș dori să menționez în mod deo
sebit problemele din Europa, Mă 
refer — și doresc să o repet în a- 
cest cadru — la hotărirea privind 
amplasarea de noi rachete nuclea
re in Europa, de dezvoltare a ce
lor existente. Am putea spune că. 
de fapt, prin arsenalul uriaș de ar
mamente, inclusiv nucleare, acumu
late în Europa — zona cea mai fier
binte se găsește pe continentul nos
tru și este necesar să facem totul 
pentru a opri amplasarea noilor ra
chete și a determina trecerea la re
tragerea și distrugerea celor exis
tente, pentru încheierea cu succes 
a reuniunii de la Madrid și convo

parține unui pact militar, vă 
rugăm, domnule președinte, să 
ne spuneți cum apreciați viito
rul pactelor militare ?

RĂSPUNS : într-adevăr. România 
se pronunță ferm pentru destindere, 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru trecerea la dezarmare și, în 
primul rînd, la dezarmarea nuclea
ră, pentru o politică de pace în Eu
ropa și în întreaga lume.

în mod deosebit sîntem preocupați 
și considerăm că este de datoria tu
turor țărilor europene să acționeze 
pentru a opri amplasarea de rachete 
cu rază medie de acțiune în Europa, 
pentru a se trece la retragerea și 
distrugerea celor existente, pentru 
realizarea unei Europe fără rachete 
nucleare.

într-adevăr, existența blocurilor 
militare constituie un factor negativ 
in desfășurarea luptei pentru dezar
mare și pentru pace. România s-a 
pronunțat, dealtfel, totdeauna pen
tru a se trece la desființarea conco
mitentă atît a N.A.T.O., cît și a Pac
tului de la Varșovia, considerînd că 
existența lor constituie astăzi un a- 
nacronism. 

carea unei conferințe a Încrederii și 
dezarmării in Europa.

în acest sens, m-aș referi la uria
șele manifestări care au avut și au 
loc in multe state europene, care au 
avut loc și in România, cu privire 
la dezarmare și la pace. Consider 
că este mai necesar ca oricînd să 
intensificăm și să sprijinim aceste 
acțiuni. Ele au determinat, se poa
te spune, o anumită reținere din 
partea unor guverne, au atras a- 
tenția multor state că este necesar 
să nu se angajeze pe calea cursei 
înarmărilor.

Noi avem în vedere să folosim se
siunea Organizației Națiunilor Unite 
din iunie — acest an — cu privire 
la dezarmare pentru a determina a- 
doptarea unor măsuri concrete de 
oprire a cursei înarmărilor, de tre
cere Ia dezarmare și, în primul rînd, 
la dezarmarea nucleară.

Vorbim de zone fierbinți, dar de 
fapt în momentul de față problema 
fundamentală este aceea a războiului 
sau a păcii.

Mai mult ca oricînd trebuie să fa
cem totul'pentru o politică de pace, 
de independență națională.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, România ■ este singura 
țară socialistă europeană care 
menține relații apropiate cu 
China. De fapt, recent, v-ați în
tors dintr-o vizită in China. Ați 
remarcat schimbări în politica 
externă a Chinei ? Există spe
ranțe că diferențele ce separă 
Uniunea Sovietică și China ar 
putea fi depășite intr-un viitor 
apropiat ?

RĂSPUNS : într-adevăr. România 
întreține relații bune de colaborare 
pe multiple planuri cu China, dar nu 
aș avea pretenția că sîntem singura 
țară socialistă europeană în această 
privință. Există și alte țări care au 
relații bune cu Republica Populară 
Chineză și, într-o măsură sau alta, 
există relații intre China și toate ță
rile socialiste din Europa.

Am vizitat, într-adevăr, nu de mult 
China. Aș putea spune că și această 
vizită s-a încheiat cu rezultate bune. 
De comun acord cu prietenii chinezi 
am caracterizat-o chiar o vizită de 
importanță istorică pentru relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Chineză.

în cursul vizitei am putut să con
stat cu multă satisfacție progresele 
și preocupările conducerii chineze, 
ale poporului chinez pentru dezvol
tarea economico-socială, pentru con
strucția societății socialiste, așa cum 
am putut să constat cu multă satis
facție că în problemele fundamentale 
ale dezarmării, ale păcii și indepen
denței naționale țările noastre au 
poziții comune și sînt hotârite sărși 
aducă contribuția la realizarea unei 
politici de pace,

Dintotdeauna România s-a pronun
țat pentru depășirea divergențelor 
dintre' Uniunea Sovietică și China și 
consider că in momentul de față sînt 
condiții mai favorabile pentru a se 
acționa și a se obține progrese pe 
această cale, pentru normalizarea re
lațiilor între aceste două mari țări 
socialiste. O îmbunătățire și norma
lizarea relațiilor dintre China și U- 
nlunea Sovietică ar corespunde nu 
numai intereselor celor două țâri, nu 
numai intereselor țărilor socialiste, 
dar și intereselor generale ale poli
ticii de destindere, de pace, de co
laborare internațională.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, aveți un mesaj pe care 
ați dori să-l transmiteți poporu
lui grec?

J
RĂSPUNS : Sînt bucuros că peste 

cîteva zile voi vizita din nou Grecia, 
voi avea prilejul să mă întîlnesc cu 
cetățenii Greciei prietene, să cunosc 
preocupările, munca, succesele obți
nute în dezvoltarea economico-soci
ală.

Aș dori să profit de acest prilej 
și să adresez poporului prieten grec 
un mesaj de prietenie, cele mai bune 
urări de succes in dezvoltarea sa e- 
conomico-socială. în ridicarea bună
stării, in realizarea unei păci trai
nice 1

Dealtfel, niciodată ele nu au fost 
necesare Europei și lumii, dar cu 
atît mai mult astăzi ele trebuie să 
fie desființate.

Locul lor trebuie să-I ia o colabo
rară bazată pe principiile egalității, 
respectului independenței și suvera
nității, neamestecului în treburile in
terne, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, in preajma vizitei dum
neavoastră la Atena, doriți să 
transmiteți un mesaj poporului 
grec prin intermediul televiziu
nii ?

RĂSPUNS : Aștept cu multă plă
cere să efectuez noua vizită în Gre
cia, să pot cunoaște din preocupările 
și viața poporului prieten grec. Aș 
dori pe această cale să anticipez și 
să adresez poporului prieten grec un 
salut călduros, cele mai bune urări 
de succes pe calea dezvoltării econo
mice sociale, In întărirea indepen
denței și suveranității, a bunăstării, 
progresului și păcii I

„Poporul grec adresează un călduros 
«Ml VENIT!» președintelui 

Nicolae Ceausescu, apreciind această vizită 
ca un eveniment extrem de pozitiv"

Apropiata vizită cîe stat a președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu salutată cu satisfacție 

de personalități marcante ale vieții publice grecești

ATENA 3 (Corespondentă Ager- 
pres) : încă de duminică di
mineața drapelul Republicii So
cialiste România flutură, alături 
de cel al Republicii Elene, pe 
principalele artere ale Atenei. 
In așteptarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu vor între
prinde, începind de marți, 4 mai, 
o vizită de stat în această țară, la 
invitația președintelui Constantin 
Karamanlis, capitala elenă a îm
brăcat haine festive, specifice unor 
momente politice de anvergură, 
în piața „Syntagma" (a „Constituți
ei"), în jurul căreia sint situate 
astăzi sediile principalelor institu
ții politice ale țării — Președinția 
Republicii, parlamentul, guvernul 
— pregătirile in vederea vizitei 
înalților oaspeți sint vizibile la tot 
pasul. Steagul țârii noastre este 
înălțat, de asemenea, deasupra re
ședinței oficiale rezervate solilor 
ponorului român.

în cele mai diferite cercuri — 
guvernamentale, politice, economi
ce, culturale și de presă — vizita 
este apreciată ca un remarcabil 
eveniment politic, atît pentru re
lațiile reciproce, cit și pentru cli
matul politic general — în Bal
cani, pe continentul nostru, in 
lume.

Purtătorul de cuvînt al guvernu
lui grec, DIMITRIS MAROUDAS, 
subsecretar de stat pentru presă și 
informații, declară în acest sens : 
„Guvernul grec apreciază vizita de 
stat a președintelui Nicolae 
Ceaușescu drept un nou prilej de 
a intări și dezvolta și mai mult 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noastre, 
și, in mod deosebit, relațiile dintre 
țările regiunii baleanice. Inițiative
le valoroase luate de președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru pace, 
destindere și largă colaborare în 
Balcani sint bine cunoscute și, de 
aceea, sintem convinși că discuți
ile, convorbirile dintre șeful statu
lui român și premierul grec, An
dreas Papandreu, vor contribui la 
îmbunătățirea relațiilor intre țările 
balcanice, vor face ca aceste ra
porturi să fie mai consistente. 
Ceea ce va fi promovat in mod 
special va fi denuclearizarea Bal
canilor. Și de aceea, noi sintem 
convinși că vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu se încadrează 
intr-un moment foarte bun, foarte 
prielnic, extrem de pozitiv. Aceas
ta, deoarece, în mod deosebit, în 
momentul de față sînt destule pe
ricole care amenință pacea. Deci, 
în esență, guvernul nostru aprecia
ză că discuțiile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și premierul Pa
pandreu vor promova nu numai re
lațiile noastre bilaterale, care sint 
deja foarte bune, dar în mod de
osebit vor promova și colaborarea, 
pacea și înțelegerea in Balcani. Și. 
deoarece atît președintele Nicolae 
Ceaușescu, cît și premierul Papan
dreu se pronunță pentru diminua
rea înarmărilor, convorbirile din

„Așteptăm cu deosebită căldură și bucurie sosirea 
înalților oaspeți români"

ATENA (Agerpres). — în conti
nuarea manifestărilor consacrate a- 
propiatei vizite de stat în Grecia a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, Casa 
de cultură a prieteniei eleno-ro- 
mâne, impreună cu editura și libră
ria Krinos au organizat o expoziție 
de carte și de pictură românească 
contemporană. Cu acest prilej a fost 
inaugurat și noul sediu al Casei de 
cultură a prieteniei eleno-române 
din Atena, care dispune de o sală 
de expoziții, bibliotecă și sală de 
Jectură, o librărie pentru desface
rea de carte, discuri și artizanat 
românesc.

în cadrul expoziției de carte, un 
stand special este consacrat operei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
limba română și în numeroase 
limbi străine. Un interes deosebit 
au trezit lucrările privind opera și 
personalitatea președintelui Româ
niei, apărute in Grecia : albumul 
„România — Ceaușescu". volumele 
„Demiurgul României noi", „Nicolae 
Ceaușescu — România in fața vii
torului", cele cinci volume ale ci
clului „România și lumea contem
porană", cuprinzînd cuvintări și in
terviuri ale președintelui Româ
niei, precum și alte volume consa
crate concepției tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind problemele in
ternaționale actuale.

Un interes aparte prezintă stan
dul special cuprinzînd lucrările to
varășei acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu. între care volume tra
duse in limba greacă, „Cercetări în 
domeniul sintezei și caracterizării 
compușilor macromolecular!" și 
„Polimerizarea stereospecifică a 
izoprenului".

Expoziția de carte românească 
oferă, prin cele peste 500 de vo
lume, o imagine sugestivă a boga
tei și variatei activități editoriale 
din România.

La această manifestare au parti
cipat oersonalități ale vieții poli
tice, științifice și culturale din Gre
cia, ziariști, un numeros public.

Luind cuvintul cu arest nrilei. 
TH. KATRIVANOS, prefectul re
giunii Atika, secretarul general al
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La Academia din Atena, în pre

zența membrilor înaltului for știin
țific și a unui numeros public, a 
avut Ioc o seară omagială consa
crată vieții și operei lui George 
Enescu. Manifestarea a fost deschi
să de acad. Pericles Teocharis, pre
ședintele Academiei din Atena. A 
luat apoi cuvintul acad. Menelaos 
Pallandios, vicepreședintele Acade
miei, rectorul Conservatorului din 
Atena, care a evocat pe larg rela- 

tre ei vor contribui cu siguranță 
și la promovarea unor inițiative ue 
pace și colaborare la scara între
gului continent european, in care 
sint situate și țăriie noastre.

Iată pentru ce guvernul grec aș
teaptă cu deosebit interes vizita in 
Grecia a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și ii adresează un căl
duros „Bun venit !“.

La rîndul său, ANDREAS CHRIS- 
TODOULIDES, director general al 
Agenției Ateniene de Presă A.N.A., 
declară : „Sigur, vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu în Grecia va 
fi extrem de pozitivă, deoarece ță
rile noastre au foarte bune relații, 
le pot considera chiar excelente. Și 
de aceea sînt convins că guverne
le celor două țări vor profita de 
acest prilej pentru a intări și mai 
mult aceste relații. In plus, țările 
noastre au multe puncte de vedere 
comune în ce privește politica ex
ternă, ca să nu mă refer decit la

CORESPONDENȚĂ 
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cele privind securitatea și pacea 
in lume. Noi cunoaștem bine ini
țiativele președintelui Nicolae 
Ceaușescu în această direcție și 
apreciem mult eforturile sale depu
se pentru înfăptuirea acestor dezi
derate. Această vizită, după pă
rerea mea, va oferi prilejul de a 
întări dorința țărilor și popoarelor 
noastre de a se ajunge la noi obiec
tive comune in ce privește dezvol
tarea colaborării, înțelegerii și în
crederii între popoare, întărirea 
păcii și securității in lume. Cred că 
cele două popoare și țări au multe, 
foarte multe posibilități in această 
direcție, foarte multe inițiative care 
pot fi concretizate cu succes cu 
acest prilej".

Importanța care se acordă aici, in 
capitala elenă, vizitei șefului sta
tului român îșl are originea și in 
realitatea, apreciată astăzi pe plan 
internațional, că România socia
listă, prin președintele Nicolae 
Ceaușescu, joacă un rol tot mai 
marcant de promovare a unei po
litici de colaborare, destindere și 
pace în lume. O dovadă concluden
tă în acest sens o constituie inte
resul deosebit cu care a fost primit 
interviul acordat la București de 
președintele Nicolae Ceaușescu te
leviziunii ateniene, transmis luni 
seara la o oră de maximă audiență. 
Cu același viu interes a fost primit 
de populația ateniană și interviul 
acordat de șeful statului român co
tidianului de mare tiraj „Ta Nea" 
publicat în ediția de seară a a- 
cestui prestigios ziar.

în zilele premergătoare vizitei, 
ziarele ateniene de cele mai diferite 
tendințe și orientări au consacrat 
largi spații noii etape a dialogului 
la nivel înalt româno—elen. Așa,

Casei de cultură a prieteniei eleno- 
române, a subliniat că apropiata vi
zită în Grecia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu are o semnificație 
deosebită pentru priețenia dintre 
popoarele român și elen, care, „de-a 
lungul zbuciumatei lor istorii, s-au 
găsit de multe ori alături în lupta 
pentru libertate națională și socia
lă, independență, pace și colabora
re între țările din Balcani".

Vorbitorul a evocat pe larg 
personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, „demiurgul României

Deschiderea unei expoziții 
de carie la Casa 

de cultura a prieteniei 
eleno-române 

de exemplu, cotidianul „Avghi", 
sub titlul „Președintele României 
Nicolae Ceaușescu la Atena", re
liefează marea insemnătate a con
vorbirilor pe care șeful statului 
român le va avea cu factorii inves
tiți cu cea mai înaltă răspundere in 
Grecia, apreciind că acestea vor 
marca un nou și important pas 
înainte în evoluția prieteniei tra
diționale și a colaborării multiple 
dintre cele două țări și. popoare. 
Același ziar evidențiază importan
ta noului dialog la nivel înalt 
româno-elen și pentru evoluția si
tuației mondiale actuale, datorită 
faptului că — scrie ziarul — „Româ
nia de astăzi aduce, prin politica 
sa. prin prezența sa în viața in
ternațională, o notă de seriozitate 
in lupta pentru pace, pentru inde
pendența tuturor popoarelor, pen
tru echitate între țările mari șl 
mici". Alte ziare, cum ar fi „Elef- 
therotypia", „Rizospastis", „Politica 
Themata", „Naftemboriki", salutînd 
sosirea pe pămîntul Greciei a tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, au inserat 
numeroase articole consacrate în
făptuirilor României în diferite do
menii de activitate, subliniind in
fluența dezvoltării rapide a econo
miei țării noastre asupra politicii 
sale externe constructive, de pace 
și înțelegere internațională, promo
vată cu consecventă de presedinte’e 
Nicolae Ceaușescu. a cărui activi
tate. pusă în slujba binelui între
gii omeniri, este larg apreciată în 
rândurile opiniei publice grecești.

Interesul deosebit față de noul 
dialog la nivel înalt româno-elen 
este evidențiat și pe plan publicis
tic, în vitrinele marilor librării a- 
teniene fiind expus — alături de 
alte volume In limba greacă, de
dicate operei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și de lucrările științifice 
ale tovarășei Elena Ceaușescu. apă
rute aici in Grecia în anii din urmă 
— noul album „România — 
Ceaușescu". editat, recent. în lim
bile engleză și franceză, de presti
gioasa editură „Melissa".

Din cele constatate direct aici la 
Atena, din toate contactele și dis
cuțiile avute in aceste zile*  din aju
nul vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pe pămîntul străvechii 
Elade se desprinde, ca o notă do
minantă. interesul pentru România 
și președintele ei. pentru opera de 
construcție pașnică ce se desfășoa
ră în țara noastră, pentru activita
tea sa internațională pusă în slujba 
năzuințelor de înțelegere și apro
piere între popoare. Acesta este 
motivul pentru care populația ate
niană, întregul popor grec așteaptă 
cu sentimente de înaltă prețuire și 
caldă prietenie vizita solilor po
porului român, văzînd în aceasta un 
moment de maximă importantă 
pentru adîncirea legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre po
poarele noastre, o nouă contribuție 
de seamă Ia cauza păcii și destin
derii internaționale.

manifestării culturale organizate, 
ea avînd loc în preajma unui im
portant eveniment in relațiile tra
diționale româno-elene : vizita pe 
pămîntul Greciei a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. Totodată, vorbi
torul a remarcat cu satisfacție fap
tul că această prestigioasă institu
ție elenă — Casa de cultură a pri
eteniei eleno-române — iși consa
cră eforturile sale dezvoltării rela
țiilor de prietenie româno-elene.

Un cald mesaj de salut a fost 
transmis, din partea Ministerului 
Culturii și Științelor din Grecia, de 
către secretarul general al aces
tuia, MIHAIL DORIS. „Relațiile 
tradiționale statornicite de-a lungul 
secolelor între popoarele român si 
elen — a relevat vorbitorul — 
capătă acum noi valențe. Guvernul 
socialist elen acordă o atenție deo
sebită relațiilor de prietenie și cola
borare cu România ; cele două țări 
au în tezaurul comun nu n”mai 
prietenia istorică, ci și năzuința 
prezentă spre progres, pace, secu
ritate și colaborare in Balcani, in 
Europa și in lume".

El a arătat, în continuare, că vizi
ta președintelui Nicolae Ceaușescu 
este așteptată ca un eveniment, deo
sebit în Grecia. „Am urmărit și 
urmărim cu mare interes activita
tea președintelui României. în a- 
cești ani de cînd se află la con
ducerea țării, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a preocupat în mod 
deosebit de creșterea continuă a 
potențialului economiei. de dez
voltarea armonioasă a personalită
ții umane, păstrarea tradițiilor și 
îmbogățirea patrimoniului spiritual 
al poporului român. Totodată, pre
ședintele României și-a cîșt'gat un 
binemeritat prestigiu prin inițiati
vele sale de pace, prin consecven
ta cu care se pronunță pentru des
tindere și colaborare internațională, 
prin preocuparea pentru transfor
marea Balcanilor 'n’r-o zor*  r'o 
pace, bună vecinătate și colabo
rare".

în încheierea manifestării a luat 
cuvintul Ion Brad, ambasadorul 
României la Atena.

★
și a tovarășei Elena Ceaușescu. 

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit pe larg Ia locul pe care îl ocupă 
in patrimoniul culturii românești 
creația marelui muzician și compo
zitor român George Enescu.

în această săptămină, la Conser
vatorul din Atena a fost prezentată 
o expoziție documentară de fotogra
fii și au fost prezentate filme docu
mentare consacrate vieții și activi
tății lui George Enescu.
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| Farmacopee
. marina
I Marea constituie o bogată sur

să de materii prime si pentru

I industria farmaceutică. Este una 
din concluziile cercetărilor știin
țifice întreprinse in ultimul timp

Ide specialiștii de la Institutul 
roman de cercetări marine din 
Constanta. Iată si citeva din 
„doctoriile marine" : produs cu 
efect antisclerotic din pești ma-I rini ; substanțe obținute din or
ganisme marine necesare in tra-

I tarea bolilor reumatismale și 
ale afecțiunilor cardiovasculare ; 
produse folosite in geriatrie;

I uleiuri și concentrate de vita
mina D-3 din ficat de rechin.

. Nucii nimănui?
I Am mai scris despre soarta 

livezii de peste două hectare cu 
Inuci din imediata apropiere a 

întreprinderii „1 Mai" din Plo
iești. Am primit chiar asigurări 

Ide la forurile locale că livada 
Iși va găsi un stăpin ca lumea 
și totul va fi minunat. Am cre
zut, dar ne-am înșelat. Ca să

I „scape" de livadă, municipalita
tea a incredințat-o, pe rind, 
ba unei cooperative agricole, ba

I administrației locale de parcuri 
și sere, ba unei cooperative de 
producție, desfacere și achiziții. 
Dar cu atitea „moașe", livada 
de nuci a ajuns groapă de gu- 

| noi.
Si cînd te gindești cit de va- 

Iloroși simt nucii si cit de multi 
ani le trebuie pină ajung la matu
ritate ! Să sperăm că nu tot 

Iatit le va trebui celor in drept 
să facă ordinea necesară — pină 
nu e prea tirziu.

I
I
I
I
I
I nu- 

gre- 
ammuncit și

I legii nu 
de spusele

prea 
croi-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A greșit „doar" 
de 172 de ori
Surprins consemnind un con

sum de materiale mai mare decît 
in realitate și tarife „după 
ochi", Nicolae Partenie, de la 
unitatea nr. 55 a cooperativei 
„Confecția" din Brăila, de me
serie croitor, a început a se căi
na amarnic, ca un copil:

— Am greșit, zău...
Crezînd că „a rupt inima" oa

menilor legii, a adăugat :
— Vorba ceea : și greșeala e 

scrisă-n legile omenești și 
mai cine nu muncește nu 
șește. Eu am 
greșit.

Dar oamenii 
s-au înduioșat -
torului, pe care au inceput să-l 
descoasă-și să meargă pe firul 
afacerii, pină au descoperit că 
Partenie „greșise" de... 172 de 
Ori. Si fiecare „greșeală" însem
na o ciupeală-

Acum, crgitqrul nu mai măsoa
ră decît.,. timpul prescris de 
instanță.

Cinci, plus 
paznicul

In loc să-și vadă de treaba pe 
care o aveau de făcut in schim
bul de noapte, cinci inși de la 
întreprinderea județeană de 
transporturi locale Vaslui — 
I. Apostol, V. Balan, St. Bejan, 
I. Polcovnicu și V. Păcuraru — 
au încins un aprig joc de noroc. 
Pe bani. Si atit de înfocat ju
cau, incit și paznicul de noapte, 
I. Barbu, și-a părăsit postul și a 
venit să-i „chibițeze". Intr-un 
tirziu, paznicul a strigat: „Sase- 
șase". Fiecare din cei cinci a 
holbat ochii a ciștig. Dar pier
duseră. Vizita nocturnă a oame
nilor legii s-a soldat cu cite o 
amendă de o mie lei pentru cei 
cinci, și cu paznicul,.. 6 000.

| Abia îl cunoscuse

I masă, 
celui 

ii cu- 
apuce 

, darI
I
I
I
I
I
I

Restaurantul „Rapid" din a- 
propierea gării C.F.R. din muni
cipiul Sf. Gheorghe. La o 
cetățeanul G.M. ii spune 
de lingă el, pe care abia I 
noscuse, că ar vrea să se < 
și el de cultivat ciuperci, 
n-are beci.

— Beci ? Are tata unul mare 
și stă degeaba — i-a spus Ruzsa 
Arpăd, după care s-a oferit să-l 
aducă pe G.M. la tatăl lui.

Zis și făcut. Ajungind la o 
casă din marginea orașului, nici 
n-a apucat bine G.M. să pășeas
că inăuntru, că s-a și pomenit 
cu'un cuțit sub nas :

— Scoate tot ce ai prin buzu
nare ! ,

După ce a fost jefuit. G.M. 
s-a pomenit și bătut măr.

— Asta — i-a spus gazda — e 
numai un aconto. Dacă spui la 
miliție, e jale.

„Jale" a fost, dar pentru rău
făcător care... beci a oferit, 
„beci" a căpătat.

I
I
I
I
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Vecini buni... 
cînd plouă

Țesătoria de mătase din Bis
trița este amplasată în vecină
tatea combinatului de prelucra
re a lemnului. De cite ori este 
vreme ploioasă, cei doi vecini 
slnt cei mai buni prieteni. De 
cum apare soarele sau adie 
vlntul, lucrurile se schimbă cu 
o sută optzeci de grade. Si a- 
ceasta din cauză că praful fin 
rezultat in procesul de prelu
crare a lemnului, care se insi
nuează in aer, devine o pacoste 
pentru firele fine și subțiri de 
mătase. Cu alte cuvinte, se 
încurcă ițele. Si încă destul de 
rău.

Oare o fi atit de complicată 
problema instalării unor filtre 
la respectivul combinat de pre
lucrare a lemnului ? Filtrele cu 
pricina se fabrică la numai 
trei sute de metri, in cadrul în
treprinderii de utilaj tehnologic.

Clar ca lumina zilei. Cu o 
condiție : cineva să șteargă 
„praful" de pe dosarul cu pro
blema in suspensie a ' 
vecini.

celor doi

Rubrică realizată
Petre POPA
ți corespondenții

da
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CULTURILE DE PRIMĂVARĂ -iNSĂMlNȚATE IN CEL MAI SCURT TIMP!
SĂLAJ: Oamenii care prețuiesc timpul 

lucrează fără răgaz
Cu primele semne că In județul 

Sălaj primăvara s-a instalat abia 
acum la inceput de mai am luat 
contact pe șoseaua ce leagă Cluj- 
Napoca de Zalău, în dreptul locali
tăților Zimbor, Românași, Poarta 
Sălajului, pe dealurile Meseșului și 
pe colinele care înconjoară Zalăul, 
unde se mai vedeau urme de ză
padă.

— De la începutul lunii aprilie, 
de cind s-a declanșat la noi cam
pania de semănat, rar am avut 
două zile, una după alta, fără ploi 
sau ninsori — ne-a spus inginerul 
Pompei Birlea, director general ad
junct la Direcția agricolă a jude
țului Sălaj, Așa am semănat cele 
16 736 hectare de porumb o zi da, 
și aceea de multe ori pe jumătate, 
alta nu.

Nu putem ocoli faptul că vremea 
instabilă a generat acest ritm, dar 
trebuie să arătăm, în același timp, 
ambiția și hotărirea mecanizatorilor 
sălăieni de a nu ceda în fața ca
priciilor vremii, de a nu-și precu
peți eforturile pentru realizarea 
unor lucrări de calitate și în con
diții nefavorabile. De la stația de 
radio a trustului județean al S.M.A. 
am notat. înainte de plecare, citeva 
din datele comunicate chiar atunci 
din teren inginerului Tănase Hada, 
directorul trustului, care ne-a ' în
soțit în raidul nostru.

Aproape invariabil, cele 11 consi
lii agroindustriale din județ comu
nicau că „a plouat și a nins in ziua 
precedentă, dar că e senin și se 
încearcă". Pe întreg traseul pe care 
l-am străbătut, mecanizatorii, spe
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VRANCEA „Cetățenii s-au simțit ei înșiși angajați în întrecere
- iar locul fruntaș le-a răsplătit hărnicia"
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REALIZĂRI ’81:
© Depășirea producției nete și a planului de beneficii cu 

43 la sută in unitățile subordonate consiliului popular • Ofer
ta de bunuri de consum și de servicii a micii industrii locale: 
peste 700 milioane lei, cu 100 milioane lei mai mult decît in 
1980 • Dotări soclal-edilitare totalizînd 248 milioane lei © Ve
nituri suplimentare la bugetele locale de peste 16 milioane lei.

ANGAJAMENTE ’82:
• Depășirea planului producției nete industriale in profil 

teritorial cu 40 milioane lei • 10 milioane lei - livrări supli
mentare la «xport • Valorificarea de la gospodăriile popu
lației, în cadrul programului județean de autoaprovizionare, 
a unor cantități suplimentare de produse: 300 000 ouă, 
380 tone legume, 300 tone fructe ș.a. • Extinderea zestrei 
social-edilitare a județului cu 2 252 apartamente, 50 săli de 
clasă, spații comerciale însumînd 10 200 mp, peste 1 milion mp 
străzi și trotuare noi și modernizate.
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Bilanțul anului 1981 — primul din 
actualul cincinal — a adus și primele 
satisfacții pentru harnicii locuitori ai 
județului Vrancea. In cadrul între
cerii pe țară, consiliul popular de aici 
a ocupat locul II, fiind distins cu 
„Ordinul Muncii" clasa a Il-a. Ce 
reușite au stat la baza acestui succes 
și ce perspective au deschis ele pen
tru acest an 7 Iată, prezentate suc
cint, citeva din cele mai semnifi
cative.

DOTĂRILE EDILITARE. înnoirile 
urbanistice sint prezente astăzi de la 
un hotar la altul al județului, în 
toate așezările vrîncene. Durate pe 
temelia fertilă a dezvoltării econo
mice. înnoirile orașelor șl comunelor 
din Vrancea răsplătesc faptele mun
cii, dau e nouă dimensiune calității 
vieții oamenilor. Anul 1981 a fost 
unul din cei mai bogati în această 
privință : s-au construit și dat in fo
losință peste 2 500 de apartamente, 
mai multe zeci de școli, grădinițe, 
creșe, magazine, unități prestatoare 
de servicii. Prin aceste noi construc
ții adăugate zestrei edilitare s-au 
creat condițiile ca jumătate din 
populația Vrancei să locuiască azi in 
case noi, construite în ultimele două 
decenii.

— înnoirea urbanistică a cuprins, 
practic, întregul județ — a tinut să 
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cialiștii, activiștii de partid erau 
prezenți in cimp. Se încearcă de 
citeva ori pe zi. Ne-am oprit la 
C.A.P. Nușfalău, ținînd seama de 
informațiile primite de dimineață 
de la tovarășul Alexandru Kiș, pre
ședintele consiliului agroindustrial 
cu același nume. în mijlocul unei 
sole il întîlnim pe inginerul-șef al 
unității, Marius Rusu. Mecanizato
rii erau gata pregătiți să înceapă 
lucrul. Deși nu fusese discuit, pă- 
mintul era foarte umed în adînci- 
me și ținea apa. La prima vedere, 
înfățișarea terenului — începuse 
„să înflorească" la suprafață după 
primele ore de soare — ne-a făcut 
să întrebăm de ce nu se lucrează. 
Inginerul ne-a arătat un boț de pă- 
mînt, luat exact de la adîncimea 
de lucru, pe care l-a strins în mină. 
N-a mai fost nevoie de alte ex
plicații.

Probe se făceau și în alte unități 
din consiliu. Pe un alt teren înalt 
și în pantă din hotarul comunei 
Camăr, aparținînd C.A.P. Ip. „cel 
mai uscat pe care-1 avem" — după 
cum aprecia tovarășul Iuliu Sami, 
inginerul-șef ai consiliului agro
industrial Nușfalău — se începuse 
pregătirea solului. Discul cu care 
lucra mecanizatorul Nicolae Maior 
a fost reglat să mobilizeze solul 
mai la suprafață.

Cu toate condițiile improprii, in 
consiliile agroindustriale Zimbor, 
Hida, Surduc și Ileanda din sudul 
județului, unde terenurile sînt ceva 
mai zvintate, in două zile s-au se
mănat peste 1 500 hectare de po
rumb, aceste consilii situîndu-se

precizeze tovarășa Eugenia Grădiș- 
teanu. vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
județului Vrancea, Pentru că noile 
apartamente, ca și celelalte dotări 
edilitare au fost distribuite propor
țional în toate cele patru orașe ale 
județului, nu numai in municipiul de 
reședință. Odată cu realizarea noilor 
locuințe, ne-am preocupat și de În
făptuirea programului de sistemati
zare a localităților. Bunăoară, anul 
trecut, noile apartamente au fost am
plasate, cu prioritate, in zonele in
dustriale. urmind, în paralel, și de
finitivarea centrelor civice ale loca
lităților. In cadrul programului de 
construcții edilitare ne-am preocupat, 
totodată, de promovarea arhitecturii 
moderne și valorificarea elementelor 
tradiției locale, de creșterea indica
torilor de eficientă, prin valorificarea 
resurselor locale de materii prime. 
Succesul trustului local de construc
ții, care a ocupat la sfîrșitul anului 
trecut locul I pe tară in întrecerea 
între unitățile de profil, este, cre
dem noi, o garanție că programul 
Înnoirilor edilitare din acest an. mult 
mai bogat și mai divers decît în 1981. 
va fi realizat în întregime.

AUTOAPROVIZIONAREA. Vrancea 
se numără Intre Județele care reu
șesc să-și acopere integral pe plan

din instalațiile automate, lucrlnd tn 
tandem cu un calculator de proces 
dinainte programat, va acționa ma
cazuri pentru parcursele comanda
te. Această operațiune se execută 
de un singur om, fată de un număr 
de 10 ori mai mare în cazul tria
jelor neautomatizate. O altă insta
lație automată, cu rolul de stabilire

Primul triaj complet automatizat
a vitezei de coborire a vagoanelor, 
cuplată Ia al doilea calculator de 
proces, va comanda și controla prin 
radio locomotiva care împinge tre
nul spre planul înclinat. Mecanicul 
va trebui doar să supravegheze lo
comotiva, intervenind numai în caz 
de nevoie prin comenzi manuale. 
Ambele calculatoare de proces vor 
avea și alte atribuții, printre care 
înregistrarea caracteristicilor va
goanelor, calcularea greutății aces
tora, urmărirea vitezei vintului etc. 
Pe baza datelor înmagazinate, ele 
vor da comenzi imediate și eficien
te. care vor conduce la triereă" unui 
tren obișnuit de circa 60 de va
goane in 6—8 minute, in loc de 30 
de minute cit durează trierea ma
nuală. La rindul lor, aceste mașini 

astfel peste media atinsă pe an
samblul județului. „N-am putut in- 

*tra de la prima oră — ne-a spus 
ieri după-amiază tovarășul Ale
xandru Albu, președintele consiliu
lui agroindustrial Zimbor, pentru 
că se înfundă patinele semănători
lor. Acum se poate lucra bine și 
vom fi în brazdă pînă seara tir
ziu". Așa s-a procedat in toate coo
perativele din această zonă, ale- 
gîndu-se terenurile cele mai zvîn- 
tate, formațiile fiind mutate de pe 
o solă pe alta cu mare operativita
te. N-a fost, firește, neglijată cali
tatea. Notăm aprecierea ingineru
lui Eugen Urcan, directorul general

NEAMȚ: Răspundere pentru calitatea 
lucrărilor

în Județul Neamț au fost Insă- 
mîntate 52 300 hectare cu culturi de 
primăvară — 70 la sută din supra
fața prevăzută. Pentru a cîști- 
ga timp, specialiștii controlează 
oră de oră starea terenului, iar uti
lajele sint concentrate pe tarlalele 
zvîntate. „Ținînd seama de condi
țiile climatice din această primă
vară, au fost stabilite măsuri tn 
vederea diferențierii mai accen
tuate a normelor de pregătire a 
terenului și de semănat — ne spu
nea tovarășa Natalia Jipa, secretar 
al comitetului județean de partid. 
Prin aceste diferențieri se urmăreș
te să se asigure densitatea optimă 
de plante la hectar".

Am străbătut o bună parte a ju
dețului în aceste zile cînd se pune 
sămînța pe ultimele suprafețe. In- 
ginerul-șef al cooperativei agricole 
Girov, Alexandru Bocancea. și pri

local cerințele de consum alimentar 
ale propriilor locuitori. Faptul poate 
apărea obișnuit, fiind vorba de un 
județ cu pronunțat caracter agrar. 
Neobișnuit este insă faptul că in anii 
din urmă — datorită unui șir de 
neajunsuri In organizarea pe plan 
local a producției agricole — apro
vizionarea județului depindea, la 
numeroase produse, de livrările din 
alte zone ale țării. Cu atit mai mult, 
includerea autoaprovizionării între 
obiectivele de bază ale întrecerii din
tre consiliile populare a stimulat 
eforturile în această direcție.

Ce se urmărește ? Creșterea pro
ducției cerealiere și legumicole, prin 
valorificarea superioară a potenția
lului productiv al pămîntului ; spo
rirea efectivelor de animale : creș
terea aportului gospodăriilor popu
lației la asigurarea fondului local de 
consum. Incit Vrancea să devină nu 
doar o unitate administrativ-terito- 
rială care se autoaprovizionează, ci 
și un furnizor Important pentru fon
dul centralizat al statului. Dar auto- 
aprovizionarea nu înseamnă doar 
rezolvarea problemelor de moment, 
ci privește, deopotrivă, perspectiva. 
Măsuri preconizate in acest sens : 
refacerea, pînă in 1985. a întregului 
patrimoniu viticol (prin moderni
zarea actualelor vii și plantarea de 
soiuri intens productive): extinderea 
pomiculturii. îndeosebi in zonele de 
deal șl munte ; crearea de plantații 
intensive da arbuști fructiferi, extin
derea pisciculturii pînă la 1 000 ha 
luciu de apă etc.

Autoaprovizionarea se aplică In 
Județul Vrancea cu bune rezultate si 
In sectorul mărfurilor nealimentare. 
Unitățile locale de mică industrie — 
ale cooperației meșteșugărești, ale 
cooperației de producție și ale coope
rației agricole, inclusiv secțiile de 
producție ale consiliilor populare — 
participă cu un volum impor
tant de produse la satisfacerea 
nevoilor locale de consum. Valoarea 
ofertei din acest an la mărfurile 
nealimentare produse pe plan local 
va fi de aproape 750 milioane lei, 

Vrancea a pășit în acest an cu o bază materială solidă, care să-i per
mită atingerea unor parametri superiori in toate domeniile vieții social- 
economice. Stă, de aceea, la indemina vrincenilor ca 1982 să le aducă noi 
satisfacții și, de ce nu, un loc și mai bun in cadrul întrecerii dintre con
siliile populare.

Milla! IONESCU 
Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scinteii"

electronice vor putea furniza Infor
mații privind compunerea trenuri
lor, inclusiv toate elementele care 
în prezent se urmăresc de mai 
mulți oameni, cum sînt cele referi
toare la documentele de transport, 
starea vagoanelor, a încărcăturii lor.

Complexul automatizat Videle va 
mai include și alte instalații, cum ar 

fi un calculator de gestiune. Dacă 
toate calculatoarele vor fi conectate 
la un computer de ordin superior, 
acesta, definind informații suficien
te despre vagoanele din cadrul unei 
rețele feroviare, va putea da opera
tiv indicații asupra locului și stării 
In care se află flecare vagon luat 
în evidență.

După cum ne-au Informat tova
rășii Aurel Dumitru Popa, director 
general al Regionalei de căi ferate 
București, și inginerul Alexandru 
Perepeliue, din cadrul aceleiași re
gionale, la sfîrșitul primului semes
tru al anului viitor toate instalațiile 
automate din triajul Videle vor fi 
puse în funcțiune, in mod experi

al direcției agricole, cu privire la 
calitate. „Vedeți, terenul e mărun- 
țit și afinat ca într-o grădină de 
legume. Ca să aducem pămintul 
greu din zona noastră la acești pa
rametri de calitate a trebuit să lu
crăm cu mare atenție".

în județul Sălaj mai sint de tn- 
sămînțat 8 514 hectare de porumb, 
suprafață care poate fi realizată cu 
mijloacele existente in trei zile 
bune de lucru. Luni, după precipi
tațiile căzute sîmbătă și duminică, 
semănatul a fost reluat aproape in 
întreg județul.

Lucian CIUBOTARU 
loan MUREȘAN

marul comunei. Sandu Dumitru, au 
parcurs cîmpul de la un capăt la 
altul, stabilind unde să fie concen
trate utilajele la pregătirea terenu
lui și la semănat. Mecanizatorii 
cîștigă astfel ore bune de lucru, 
în acest mod s-au însămîntat. 500 
hectare din cele 600 hectare pre
văzute a se cultiva cu porumb și 
fasole.

Cooperativa agricolă Moldoveni 
este situată in zona Romanului. 
Mecanizatorii lucrau neîntrerupt la 
semănatul porumbului. în urma se
mănătorilor. inginerul-șef Vasile 
Costea controla adîncimea de in
corporare a semințelor și densita
tea boabelor. Rezultă-că se asigură 
79 300 boabe la hectar — o rezervă 
calculată in vederea asigurării a 
55 000 plante recoltabile la hectar.

în județul Neamț, semănatul s-ar 
putea încheia în două zile bune de

cuprlhzlnd articole mărunte si de uz 
gospodăresc, mobilă și obiecte de mid 
mobilier, confecții, tricotaje, în
călțăminte etc.

AUTOFINANȚAREA. între reuși
tele consemnate de bilanțul întrece
rii socialiste pe anul 1981 se înscrie 
și trecerea consiliilor populare din 
județ la autofinanțare. Practic, 
toate cele 64 primării municipale, 
orășenești și comunale din Vrancea 
pu reușit să încheie bilanțurile de 
venituri și cheltuieli din 1981 cu ex
cedente financiare. Este primul an in 
care primăriile vrîncene n-au mai 
apelat la subvenții de la bugetul de 
stat.

— Calea principală a constituit-o 
dezvoltarea activităților productive 
pe teritoriul fiecărei localități — 
ne-a spus Vasile Crintea. secretarul 
consiliului popular județean. Iată de 
ce, la amplasarea pe localități a noi
lor obiective productive și de pres- 
tări-servicii s-a avut în vedere, pe 
lingă criteriile eficientei economice 
și sociale. necesitatea creării de 
surse suplimentare de venituri pen
tru toate consiliile populare. Iar 
noile unități au participat la spo
rirea veniturilor înregistrate de pri
măriile locale prin adaosul de bene
ficii și celelalte cote aferente pro
ducției realizate.

— Venituri mai mari au Însemnat 
și cheltuieli mai mari ?

— Așa ar fi trebuit. Numai că, 
prin folosirea chibzuită a fondurilor, 
plafoanele de cheltuieli au fost di
minuate. Modalitățile folosite : an
trenarea cetățenilor la executarea 
lucrărilor finanțate de la buget — 
reducindu-se astfel contribuția in 
fonduri a consiliilor populare : mic
șorarea alocațiilor financiare desti
nate unităților bugetare, prin dezvol
tarea gospodăriilor-anexă (grădini de 
legume, crescătorii de animale) pe 
lingă cantinele școlilor, spitalelor, in
ternatelor ; extinderea activităților 
productive in atelierele școlare și 
valorificarea bunurilor realizate etc.

mental, pe un fascicul de opt li
nii, iar cind intregul proces de au
tomatizare a trierii vagoanelor se 
va generaliza, el va duce la opti
mizarea tuturor operațiunilor de 
lucru din acest triaj, care va de
veni stația pilot pentru experimen
tarea noului sistem în vederea ex
tinderii sale în întreaga țară. Se va 
obține astfel o reducere cu cel pu
țin 40 la sută a timpului de stațio
nare a vagoanelor in triaj, adică 
o considerabilă accelerare a rula
jului. Practic, cu același vagon se 
va putea efectua un număr mai 
mare de transporturi. De asemenea, 
capacitatea de prelucrare a trenu
rilor va crește cu circa 50 la sută, 
față de triajele nemodernizate.

Concepția și proiectarea noului 
sistem de triere automatizată a va
goanelor. realizarea instalațiilor de 
automatizare, inclusiv a calculatoa
relor, sint rodul muncii specialiști
lor noștri. Institutul de cercetări și 
proiectări tehnologice în transpor
turi, Institutul de proiectări căi 
ferate, Centrala de construcții căi 
ferate, Regionala căi ferate Bucu
rești au contribuții majore la reali
zarea primului triaj complet auto
matizat din țară.

Gabriela BONDOC 

lucru, așa cum s-a stabilit. Dar in 
timp ce unii prețuiesc minutele, 
alții pierd ore in șir. Pe o tarla a 
cooperativei agricole Făurei, trei 
mecanizatori — Mihai Popa, Va
sile Postolache și Costică Caldare 
— pregăteau terenul pentru po
rumb. Ei au discuit și grăpat pu
ține hectare față de posibilități, 
întîrziere pe care o explică unul 
dintre ei : „De la ora 6 dimineața 
am plecat pe tarlaua Făget, dar 
ajunși acolo am constatat că tere

MUREȘ: Pe terenurile zvîntate intră 
imediat în acțiune mecanizatorii

Din cauza ploilor căzute în ulti
ma perioadă, in județul Mureș solul 
a prezentat un mare grad de umi
ditate. Pentru a se încheia grabnic 
semănatul, specialiștii și cadrele de 
conducere din unitățile agricole au 
identificat operativ terenurile zvîn
tate și au luat măsuri să fie folosită 
din plin fiecare oră bună de lucru. 
Ca urmare, porumbul a fost pus sub 
brazdă pe 36 560 hectare — mai bine 
de jumătate din cele 51 100 hectare 
prevăzute a se cultiva în sectorul 
socialist. întrucît de luni vremea s-a 
îmbunătățit, semănatul a fost reluat 
cu forțe sporite in majoritatea uni
tăților agricole.

La Band, Fînațe, Mădăraș, Orol, 
Grebeniș, Iclănzel, pe unde am tre
cut. se însămințau ieri ultimele su
prafețe. „După cum vedeți, nu aș
teptăm un timp ideal de lucru — ne 
spune Nagy Alexandru, președinte
le consiliului agroindustrial Band. 
Acționăm pe sole mai mici, care 
sint zvîntate. în cel mult o zi vom 
încheia semănatul porumbului pe

CUV1NTUL CITITORILOR •» (SS37
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII
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Servicii diversificate la dispoziția 
populației

1

Cooperativa meșteșugărească 
„Muncitorul" din orașul Săvem, 
județul Botoșani, și-a' diversificat 
sistematic, atit producția, cit și 
serviciile pe care le oferă popu
lației. La parterele noilor blocuri 
din orașul nostru au fost deschise 
nu de mult o modernă curățătorie 
și spălătorie chimică, o ceasorni
cărie, un atelier de tricotaje și un 
atelier foto. Curind urmează să fie 
puse la dispoziția publicului și o 
secție de cizmărie, un atelier de 
croitorie de lux, o secție pentru 
întreținut și reparat articojș, de 
marochinărie și alta pentru reparat 
televizoare, și aparate de radio. ț.

De asemenea, cooperația a 
Început să acorde o mai mare im

A/u explicațiile lipseau din cutiile 
de medicamente...

Am cumpărat de la Farmacia nr. 
8 din Satu Mare un flacon de am
picilina (110 lei) dar, cind l-am 
deschis, am constatat că in el se 
aflau doar 18 capsule în loc de 20. 
Contrariat, m-am adresat diriginte
lui farmaciei. Vasile Sarudi. Acesta 
n-a fost deloc surprins, ba. dimpo
trivă, m-a asigurat că sint un 
„norocos" în comparație cu alții 
care au cumpărat ampicilină ori 
alte medicamente cu lipsuri și mai 
numeroase. Am primit, prin bună
voința farmaciei, cele două capsule 
lipsă din flacon, dar am considerat 
de datoria mea să aduc la cunoș
tința redacției acest aspect neplă
cut privind activitatea fabricilor de 
medicamente.

G. MIRCEA
profesor, Satu Mare

Nota redacției. Pornind de la 
această sesizare am întreprins cer
cetări la Oficiul farmaceutic Satu 
Mare, care coordonează activitatea 
unităților farmaceutice din județele 
Satu Mare și Maramureș. Farma
cistul Acs Geza. care răspunde de 
recepția medicamentelor, ne-a rela
tat și alte cazuri ce confirmă situa
ția sesizată. între mostrele de negli
jentă și superficialitate dovedite de 
unele unități furnizoare de medi
camente ni s-au înfățișat, bunăoară, 
o cutie de ampicilină... complet 
goală (fabricată la întreprinderea 
de medicamente București, seria 
11 81 11546 5) depistată la farmacia 
nr. 73 Baia Mare; o cutie, tot goală, 
de acidoneos produsă de întreprin
derea „Terapia" din Cluj-Napoca; o 
bandă de staniol cu lăcașurile pen

PE SCURT, DIN SCRISORI
* Recuperarea și recondiționarea pieselor uzate constituie pentru 

colectivul întreprinderii de reparații auto din Craiova o importantă sursă 
de economii. Ca urmare a folosirii unor tehnologii de recondiționare 
cu înaltă eficiență, piese ca : blocuri motor, chiulase, cartere, cutii de 
viteze, ambreiaje, punți motoare etc. se refolosesc cu succes in procesul 
de reparare al autovehiculelor și agregatelor. De pildă, la tipurile de 
autobuze „Roman 112-UD", volumul pieselor recondiționate la o repara
ție capitală a fost în anul trecut de 54 362 lei, iar la autobasculanta 
Roman de 40 850 lei. Pentru anul în curs, In programul de mă
suri adoptat s-au prevăzut creșteri și mai mari ale volumului piese
lor recondiționate. (Mircea 'Ursei, inginer) O Mai puțin gospodărești. 
Gardul din sirmă Împletită ce imprejmuiește curtea Școlii generale 
nr. 193 din strada Băiceni nr. 1 București a fost rupt in mai multe 

. locuri, spărturile fiind folosite drept „intrări" de către elevi și unii dintre 
părinții acestora. Pe de- altă parte, terenurile de sport din curtea școlii 
sint folosite mai mult de alți cetățeni, unii dintre ei lucrători la Între
prinderea de mașini electrice, susținuți de pe margine de suporteri care-și 
sting setea din sticle cu băuturi alcoolice. Așteptăm din partea condu
cerii școlii, a comitetului de părinți și a asociației de locatari măsuri 
pentru înlăturarea acestor aspecte nedorite. (V. Beiu, administratorul 
blocului 108, cartier Drumul Taberei, București) • O stație experimentală 
pentru realizarea de prefabricate ușoare din ipsos a fost recent pusă în 
funcțiune la filiala din Cluj-Napoca a Institutului de cercetări și 
proiectări pentru industria materialelor de construcții. S-a creat astfel 
posibilitatea fabricării unor noi materiale de construcții, mult solicitate 
pe șantiere — panouri din ipsos pentru pereți despărțitori, plăci de ipsos, 
destinate Înlocuirii tencuielilor etc, — pentru producerea cărora se fo
losesc deșeuri de forme din ipsos și alabastru, precum și fosfogipsul 
obtinut în Industria chimică. Noile produse obținute la această stație 
înlocuiesc cu succes unele materiale de construcție energointensive. 
(Emil Maior, chimist, Cluj-Napoca) • Neglijentă. De multă vreme, 
I.C.R.A.L. Timișoara (formația nr. 5 din această întreprindere) tergiver
sează repararea acoperișului la imobilul din strada Vasile Roaită nr. 4 
din localitate. în zadar au fost toate intervențiile noastre, in zadar am 
demonstrat lucrătorilor de la întreprinderea respectivă că din cauza 
neglijentei lor degradarea clădirii avansează cu rapiditate. De aceea, 
așteptăm intervenția consiliului popular municipal pentru a primi 
sprijinul de care avem nevoie. (Florlca Stănilă, în numele comitetului 
asociației locatarilor, strada V. Roaită nr. 4, Timișoara).

nul argilos e moale. Am bătut dru
mul degeaba, am făcut dus-întors 
mulți kilometri, pierzind două ore 
încheiate1'. Mecanizatorii se strădu
iesc să lucreze repede și bine, dar 
timpul pierdut pierdut rămîne.

In județul Neamț se lucrează cu 
tenacitate și dirzenie in răstimpul 
dintre ploi, mecanizatorii, coopera
torii și specialiștii fiind deciși să 
facă tot ce depinde de ei pentru a 
Încheia grabnic însămințările.

C. BORDEIANU

toate cele 2 550 hectare planificate". 
La capătul unei sole din ferma „Va
lea Rece" îl întilnim pe Nicolae 
Pop, inginerul-șef al consiliului, 
care afirmă că, deși condițiile cli
matice din această primăvară au 
fost grele, nu s-a făcut nici un ra
bat la calitatea lucrărilor.

Se muncea intens fără a se ne
glija calitatea lucrărilor și în uni
tățile din consiliul agroindustrial 
Iernut. Dealtfel, cooperativele agri
cole Iernut, Ogra. Cuci și Cipău din 
acest consiliu au încheiat semănatul 
porumbului pe întreaga suprafață. 
Se impune însă a fi intensificate 
lucrările Îndeosebi In consiliile 
agroindustriale din nordul județu
lui, unde datorită condițiilor at
mosferice, dar și unor deficiente de 
ordin organizatoric, semănatul se 
află cu mult sub media realizări
lor pe ansamblul județului.

Gheorghe GIURGIU A 
corespondentul „Scinteii" i

portanță folosirii vechilor spații 
meșteșugărești utilizate în ultimul 
timp in alte scopuri. Astfel, în ase
menea spatii recuperate, s-au ame
najat, prin muncă obștească, un 
cabinet de cosmetică, un atelier de 
prelucrat piei și altul pentru repa
rat obiecte de uz casnic și gospo
dăresc.

Pe linia acelorași preocupări se 
Înscrie și organizarea, in viitorul 
apropiat, a unei expoziții cu ca
racter permanent de prezentare șl 
desfacere a ceea ce produce acest 
sector in orașul nostru.

Frânt IAMȘEC 
vicepreședinte al Consiliului 
popular orășenesc Săveni

tru cele 16 capsule de tetraciclină 
complet goale, care a ajuns la far
macia nr. 7 Satu Mare (fabricată la 
întreprinderea de antibiotice Iași) ; 
2 cutii de eritromiclnă tot goale 
descoperite de un laborant de la 
farmacia nr. 19 din Cărei. Lista, in 
care trebuie neapărat incluse — a 
fost de părere directoarea adjunctă 
a oficiului. Elena Dimofte — și 
minusuri de greutate la tuburi cu 
unguente, supozitoarele mai puține 
ca număr in cutii, gramajul mai 
mic la pachetele de vată, ar putea 
continua.

— Poate veți dori să ne Întrebați 
— ne-a spus in continuare interlo
cutorul — de ce lăsăm să plece 
spre farmacii cutii goale sau țy' 
complete. întrucit ne sosesc meu/ 
camente de ordinul sutelor de m.f 
sau chiar al milioanelor, facem 
controlul doar prin sondaj. Cind 
depistăm minusuri returnăm, fireș
te, medicamentele respective furni
zorilor, împreună cu reclamațiile 
de rigoare. Dar ne este imposibil 
să facem controale care să cuprindă 
absolut toate medicamentele. De 
aceea, cel care ar trebui să pună 
capăt acestor anomalii sînt înșiși 
producătorii de medicamente. De 
regulă aceștia, ca să-și justifice 
lipsa de răspundere, dau vina pe... 
automatele care numără și porțio- 
nează, uneori, greșit medicamen
tele. Alteori, se dă vina pe insu
ficienta calificare a unor lucrători 
de la benzile de ambalare.

Oricare ar fi motivațiile, unită
țile furnizoare au obligația să le 
înlăture și nu să, se mulțumească 
doar cu explicațiile. (Octav Gru- 
meza).

Zilele acestea, în Triajul de cale 
ferată Videle a fost pusă în funcți
une așa-numita fnnă de interval, 
instalație ce reprezintă o primă e- 
tapă in procesul de automatizare 
completă a trierii vagoanelor din a- 
ceastă stație.

Să aruncăm o privire lntr-un triaj 
clasic nemodernizat, care primește 
zilnic, la intervale de citeva minute, 
tren după tren, pentru a forma din 
ele garnituri noi, pentru anumite 
stații de destinație. De pe linia de 
sosire, trenurile sînt împinse spre 
un plan înclinat căruia în limbaj 
feroviar 1 se spune „cocoașă". Va
goanele decuplate coboară singure 
panta către fasciculul de linii unde 
se formează noile garnituri. Aici, 
aflate la distanțe diferite, vagoa
nele trebuie apropiate, cuplate, ve
rificate conform documentelor de 
transport ș.a. Toate aceste opera
țiuni se execută de către mane- 
vranți, acari, revizori de ace și alții, 
cu multe eforturi și intr-un timp 
nu prea scurt. Prin introducerea 
automatizării, tehnica de vîrf va 
acționa macazuri, va modera oe 
fiecare parcurs viteza de deplasa
re a vagoanelor, le va cupla în 
funcție de itinerar, ținînd totodată 
evidența lor, verificind starea lor 
tehnică, Încărcătura și comunicînd 
toate datele unor mașini electroni
ce de calcul. Așa, de exemplu, una
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Excelenței Sale Domnului
MOHAMED HOSNI MUBARAK

Președintele Republicii Arabe Egipt
Dragă prietene,
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, îmi face o deose

bită plăcere să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări «ie 
sănătate și fericire personală, de noi succese poporului egiptean prieten 
în realizarea aspirațiilor sale de pace, bunăstare și progres, precum și în 
eforturile care se fac pe plan internațional pentru realizarea unei regle
mentări globale, juste și durabile a conflictului din Orientul Mijlociu, 
avînd in vedere semnificația deosebită pentru procesul de pace din această 
zonă a încheierii recente a retragerii Israelului din Sinai.

Doresc să exprim și cu acest prilej convingerea fermă că raporturile 
de strinsă cooperare dintre România și Egipt, ca și 'colaborarea dintre 
țările noastre pe plan internațional se vor amplifica și mai mult în viitor, 
în conformitate cu interesele popoarelor român și egiptean prietene, ale 
cauzei unei soluționări globale, drepte și trainice in Orientul Mijlociu, ale 
păcii, destinderii, independenței șl colaborării în întreaga lume.

Cu prietenie,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă exprim profundele mele mulțumiri pentru felicitările 

călduroase pe care ați binevoit ca, in numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român, precum și al dumneavoastră 
personal, să ml le adresați cu ocazia realegerii mele în funcția de președinte 
al Republicii Populare Democrate Coreene.

Convins că relațiile excelente de prietenie și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre vor continua să se întărească șl să se dezvolte 
și in viitor, folosesc această ocazie pentru a vă adresa dumneavoastră și 
poporului român prieten urări sincere de succes deplin în opera consacrată 
prosperității și dezvoltării Republicii Socialiste România.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea. 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Ilie Ver- 
deț, a trimis o telegramă primu
lui ministr al Federației Malayezia, 
Datuk Ser. Or. Mahathir Mohamad, 
prin care L, adresează cordiale felici
tări și celeS.aai bune urări de sănă
tate, fericire personală și succes de
plin cu prilejul realegerii in această

TELEGRAMA
funcție. In telegramă se exprimă 
convingerea că strîngerea, în conti
nuare, a raporturilor dintre guverne
le țărilor noastre in diferite domenii 
de activitate va conduce la lărgirea 
și diversificarea legăturilor dintre 
România și Malayezia, servind, tot
odată. cauza păcii și colaborării in 
întreaga lume.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 37-a ani

versări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub dominația fascistă, la Ambasada 
R.S. Cehoslovace a avut loc, luni, o 
conferință de presă.

Au participat redactori ai presei 
centrale. Agenției române de presă 
Agerpres, Radioteleviziunii. repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, precum și atașați de presă 
ai unor ambasade, corespondenți ai 
presei străine acreditați in țară 
noastră.

In cadrul conferinței, ambasadorul 
R.S. Cehoslovace, Josef Simon, a 
vorbit despre însemnătatea istorică a 
zilei de 9 Mai 1945 — sărbătoare 
națională a poporului cehoslovac — 
scotind in evidență lupta popoare
lor ceh și slovac împotriva fascis
mului. contribuția ostașilor sovietici 
și români la eliberarea tării sale. 
Vorbitorul a arătat, în continuare, că 
sub conducerea partidului comunist, 
popoarele din țara sa au obținut im
portante succese în construirea so
cietății socialiste dezvoltate. în în
făptuirea obiectivelor celui de-al 
XVI-lea Congres al Partidului Co
munist din Cehoslovacia.

Ambasadorul a relevat bunele re
lații de prietenie și colaborare pe 
multiple planuri statornicite Intre 
partidele, țările și popoarele noas
tre. puternic impulsionate de lntil- 
nirile și convorbirile ce au avut loc 
intre tovarășii Nicplae Ceausescu și 
Gustav Husak.

*
Luni după-amiază. tovarășul Petre 

Gigea, ministrul finanțelor, a primit 
pe Maurice R. Greenberg, președin
tele Corporației „American Interna
tional Group-A.I.G.", din S.U.A., 
care se află intr-o vizită în țara 
noastră.

în cadrul Întrevederii au fost abor
date probleme economico-financiare 
de interes reciproc, precum și aspecte 
ale colaborării dintre Administrația 
Asigurărilor de Stat (ADAS) și cor
porația americană, in diferite domenii.

La întrevedere au participat Gheor- 
ghe Picoș, adjunct al ministrului fi
nanțelor, și Ștefan Popovlci, președin
tele ADAS.

(Agerpres)

—COTIDIAN—
Relatâri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ Diminuarea consumului de 

electrozi cu 40 la sută față de pri
ma lună a anului, creșterea pon
derii oțelului turnat în blumuri de 
la 30 la sută la peste 50 la sută 
și obținerea țaglelor de 80X80 mm 
- iată cîteva din realizările din 
ultimele zile ale siderurgiștilor din 
Călărași.

■ la Belcl, pe Valea Tazlăulul, 
In județul Bacău, a fost construită 
șl pusă in funcțiune o microhidro- 
centrală cu o putere instalată de 
1 100 kW. Ea valorifică potențialul 
energetic al apelor lacului de acu
mulare . construit aici pentru ali
mentarea unităților petrochimice de 
pe platforma industrială Borzești. 
Asemenea microhidrocentrale au 
fost amplasate și pe riurile Oituz, 
Cașin și Trotuș.

■ Io întreprinderea de alumină 
din Tulcea s-au constituit mai multe 
„echipe de bună gospodărire". După 
orele de program, ele se ocupă 
de recuperarea pieselor de schimb, 
a fierului vechi șl oltor materiale 
refolosibile. Primele rezultate: recu
perarea a peste 100 tone metal.

■ „Idei de milioane" - se nu
mește filmul de scurt metraj reali
zat de cinefilii amatori Schnedarek 
Ervin, Păun Popescu și Szelyes 
Francisc de la Cosa de cultură a 
sindicatelor din Tg. Mureș. Un film 
distins cu patru premii la concursu
rile naționale. Un film care „vor

bește" convingător despre marile 
foloase ale materialelor refolosibile.

B La unitatea din Salonta a în
treprinderii mecanice și piese de 
schimb din Oradea a in’trat in fa
bricație rulota „Felicia 2 800", cu o 
capacitate de patru locuri. Ea asi
gură condiții de confort deosebite, 
fiind dotată cu mobilier multifunc
țional, frigider și olte accesorii gos
podărești, cu instalații electrice 
adaptabile la rețea sau acumulator.

■ Sub genericul „Alegerea vă 
aparține", la Casa de cultură a sin
dicatelor din municipiul Buzău, Co
mitetul județean al Crucii Roșii a 
deschis o expoziție. Prin numeroase 
afișe, pliante, fotografii șl caricaturi 
se arată efectele nefaste ale fuma
tului asupra organismului. Aviz 
amatorilor I

■ Țăranii cooperatori din Jlrlău, 
județul Brăila, au sporit suprafețele 
plantate cu răchită, din care imple- 
tesc un mare vplum de obiecte de 
uz casnic și gospodăresc solicitate 
și la export.

■ Meritorie inițiativa pionierilor 
din județul Constanța: constituiți in 
115 cercuri de sericicultură, el au 
plantat 90 000 puieți de dud ale 
căror frunze se vor transforma în... 
mătase.

■ In cadrul Spitalului de recupe
rare din lași s-a înființat o clinică 
de boli profesionale. In același 
timp, ea este și o unitate de cerce
tare și învățămînt pentru studenți.

„Săptămîna Muzeului Curtea-Veche. Palatul 
voievodal “ vremea

Județul Hunedoara 
a încheiat însămînțarea porumbului

TELEGRAME EXTERNE
SCHIMB DE MESAJE INTRE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KINSHASA 3 (Agerpres). — Un 
schimb de mesaje a avut loc la 
Kinshasa între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și general de 
corp de armată Mobutu Șese Seko 
Kuku Ngbendu Wa Za Banga, pre
ședintele Republicii Zair.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost înminat un mesaj 
și au fost transmise președintelui 
Mobutu Șese Seko un cald salut și 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporului zai- 
rez prieten — urări de noi succese, 
pace și prosperitate.

Mulțumind, șeful statului zairez a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sentimentele sale 
de stimă, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, iar poporului prieten român 
— urări de succese și prosperitate.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Republicii Zair a lui Marin 
Capisizu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, președintele părții româ-

REPUBLICII ZAIR
ne în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-zaireză de cooperare econo
mică, tehnică și culturală) a cărei 
sesiune a avut loc la Kinshasa.

In cursul întrevederii, evidențlin- 
du-se evoluția pozitivă a relațiilor de 
prietenie dintre popoarele român și 
zairez, a fost exprimată dorința co
mună de aprofundare și lărgire a 
cooperării economice, schimburilor 
comerciale bilaterale. Au fost, de a- 
semenea, abordate probleme inter
naționale de interes comun.

La întrevedere au participat Yoka 
Mangano, comisar de stat pentru 
afaceri externe și cooperare Interna
țională, și însărcinatul cu afaceri a.1. 
al României, Al. Damian.

★
în cursul vizitei sale In Zair. Marin 

Capisizu a fost primit de primul co
misar de stat zairez și a avut con
vorbiri cu comisarii de stat pentru 
transporturi, mine, energie, agricul
tură. Au fost examinate, cu acest pri
lej, posibilitățile concrete de coope
rare între cele două țări în domeniile 
respective.

Președintele Confederației Elvețiene l-a primit 
pe ambasadorul României

BERNA 3 (Agerpres). — Președin
tele Confederației Elvețiene. Fritz 
Honegger, l-a primit luni pe Ion 
Datcu, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare in calitate de amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al României în Elveția.

Cu această ocazie, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
au fost transmise președintelui Confe
derației Elvețiene un salut călduros 
de prietenie, precum și urări de 
prosperitate și pace poporului elve
țian.

Mulțumind pentru mesaj, președin

tele Confederației Elvețiene a rugat 
să se transmită urări de sănăta
te și fericire personală președintelui 
Nicolae Ceaușescu, precum și un me
saj de prietenie și pace poporului 
român.

La ceremonie au participat Jean- 
Pierre Aubert, vicepreședinte al Con
federației Elvețiene, șeful Departa
mentului Federal al Afacerilor Ex
terne, și Alfred Buser, cancelar al 
Consiliului Federal.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la dez
voltarea în continuare a relațiilor de 
colaborare româno-elvețiene.

Ieri au început, sub genericul ..Săp
tămîna Muzeului Curtea-Veche. Pa
latul voievodal", manifestările științi
fice care cinstesc împlinirea unui de
ceniu de la înființarea muzeului, mo
ment important in cadrul eforturilor 
statornice depuse în ultima vreme 
pentru cercetarea, restaurarea și in
troducerea în circuitul public a ves
tigiilor istorice ale vechiului centru 
al Bucureștilor epocii feudale. Astăzi 
muzeul ocupă o suprafață de circa 
5 000 de metri pătrați, martoră a ne
numărate evenimente istorice, a zbu
ciumului unor mari voievozi și ctitori 
precum Vlad Tepeș și Ștefan cel 
Mare, Mircea Ciobanul și Pătrașcu cel 
Bun, Mihai Viteazul și Matei Basa-

rab, Șerban Cantacuzino și Constan
tin Brincoveanu. în cei 10 ani de ac
tivitate au pășit pragul muzeului 
circa 150 000 de vizitatori, retrăind 
clipe de istorie fierbinte, prin inter
mediul expunerilor, proiecțiilor de 
diapozitive și, mai ales, al reușitelor 
spectacole estivale de sunet și lumi
nă organizate aici.

Programul „Săptămînii" cuprinde 
dezbateri privitoare la preocupările 
privind restaurarea altor obiective 
istorice ale zonei Curtea-Veche. spo
rirea forței de înriurire a manifestă
rilor educative desfășurate aici, vizite 
la monumentele istorica ale zonei, 
proiecții de filme documentare. 
(Silviu Achim).

Timpul probabil pentru zilele rte 5, 
« și 7 mai. în țară : Vremea va con
tinua să se Încălzească. Cerul va fi va
riabil, mai mult senin in sudul țării. 
Pe alocuri, în regiunile din nord-vest 
vor cădea ploi, care vor avea și ca
racter de aversă. Vînt slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor ti 
cuprinse intre 2 și 10 grade, iar cele 
maxime Intre 14 și 24 de grade, izolat 
mal ridicate. Dimineața, local, ceață. 
La începutul intervalului, Izolat, condi
ții de brumă. In București : Vremea 
va continua să se Încălzească. Cerul va 
fi variabil, mai mult senin. Vînt slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 3 și 5 grade, iar cele maxime in
tre 21 și 23 de grade. Dimineața ceață 
slabă. (Ileana Mihăllă, meteorolog de 
serviciu).

Printr-o telegramă adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, Comitetul județean 
Hunedoara al P.C.R. anunță încheie
rea însămînțării porumbului boabe 
pentru consum pe Întreaga'1 suprafa
ță planificată.

în prezent, lucrătorii ogoarelor, toți 
locuitorii satelor, puternic stimulați 
de măsurile de cointeresare mate

rială a producătorilor agricoli, sînt 
mobilizați la efectuarea în cele mai 
bune condiții a lucrărilor de intre- 
tinere a culturilor pe toate suprafe
țele cultivate1 cu cereale, plante teh
nice și legume, să folosească cu ran
dament maxim fiecare palmă de 
pămint, in scopul îndeplinirii exem
plare a obiectivelor ce le revin din 
programul de autoconducere și auto- 
aprovizionare teritorială.

(Agerpres)

delhi: Deschiderea reuniunii Grupului „celor 1T*
DELHI 3 (Agerpres). — Luni s-au 

deschis în capitala Indiei lucrările 
unei reuniuni a Grupului „celor 77“, 
consacrată cooperării in domeniul 
științei și tehnologiei.

Participă reprezentanți din 47 de 
țări. Delegația română este condusă 
de Neculai Agachi, ministrul indus

triei metalurgice, care a fost ales 
vicepreședinte al reuniunii.

Primul ministru indian, Indira 
Gandhi, a adresat un mesaj partici- 
panților.

Lucrările reuniunii de la Delhi au 
fost deschise de ministrul afacerilor 
externe al țării-gazdă, Narasimha 
Rao.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
BOX: Campionatele mondiale 1982

Astă-seară, pe ringul arenei „O- 
limpiă" din Mtinchen, începe cea 
de-a 3-a ediție a campionatelor 
mondiale de box, competiție care se 
desfășoară din 4 în 4 ani. La ac
tuala ediție și-au anunțat partici
parea 367 de p.ugiliști, reprezentînd 
53 de țări, printre care Cuba, 
U.R.S.S.. S.U.A. . Italia. Iugoslavia, 
România, Franța, Polonia. R.D. Ger
mană. Spania, R.F. Germania. Bul
garia, Canada, Cehoslovacia. Mexic, 
Venezuela etc. în prima zi. după 
festivitatea de deschidere, va avea 
loc o singură reuniune. Apoi, în 
fiecare zi, pînă la 11 mai. se vor 
disputa cite două gale. La 12 mai 
este prevăzută zi de odihnă, semi
finalele fiind programate la 13 și 14 
mai, iar finalele simbătă 15 mai. 
cînd vor fi cunoscuți campionii lu

mii la cele 12 categorii, de la semi- 
muscă la supergrea.

La această ediție. România va fi 
reprezentată de o echipă completă : 
Sandu Petrescu. Constantin Tițoiu, 
Dumitru Clpere. Ion Stan, Viorel 
Ioana, Mircea Fulger, Mihai Ciubo- 
taru, Nicu Chioveanu, Valentin Si- 
laghi, Georgică Donici. Ion Cemat 
și Teodor Pîrjol. Cel mai tînăr com
ponent al echipei este dinamovistul 
Ion Stan, în vîrstâ de 19 ani și ju- 
mătâte. s

Pînă In prezent, la edtțiile desfă
șurate la Havana (1974) și Belgrad 
(1978) boxerii români au obținut 
două medalii de argint — prin Si- 
mion Cuțov și Alee Năstae — șl una 
de bronz, prin Constantin Gruescu, 
toate cucerite la prima ediție.

în cîteva iînduri
• La Istanbul a Început cea de-a 

24-a ediție a Balcaniadei de baschet 
masculi” în primele două jocuri 
s-au sgistrat următoarele rezul
tate : Turcia — România 95—75 
(54—3'1) ; Bulgaria — Grecia 85—83 
.(42—42).

în următorul joc, baschetbaliștii 
români vor întîlni reprezentativa Iu
goslaviei.

• După 7 runde In competiția de 
șah pentru junioare „Cupa mondia
lă", ce se desfășoară în orașul iu
goslav Senta, conduc Rubțova 
(U.R.S.S.), Brusztman (Polonia) și 
Kovacs (Ungaria) cu cite 5 puncte. 
Tînăra maestră româncă Smaranda 
Boicu, care in runda a 7-a a remi
zat cu vest-germana Hedke, se află 
pe locul 8 cu 3,5 puncte. Începînd 
cu runda a 8-a, turneul se dispută 
In sistem elvețian (5 runde, la în
trecere participînd 21 de concu
rente).
• Cu prilejul lucrărilor celui de-al 

16-lea Congres al Uniunii europene 
de fotbal, desfășurat la Dresda, s-a 
hotărit menținerea sistemului de ca

lificare a jucătorilor pentru turneul 
olimpic de fotbal. Astfel, la J.O.,din 
1984 de la Los Angeles vor putea 
participa numai fotbaliști care n-au 
jucat în turneul final al Campiona
tului mondial sau la meciurile din 
preliminarii. în context, s-a preci
zat că propunerea privind limitarea 
Ia 23 de ani a virstei jucătorilor 
participant! la turneul olimpic a fost 
retrasă.

Au fost aleși în Comitetul Exe
cutiv al U.E.F.A. Nikolai Riazențev 
(U.R.S.S.), Guenther Schneider (R.D. 
Germană). Ellert B. Schram (Islan
da), John Van Marie (Olanda) și 
Thomas Younger (Scoția).

Ca reprezentanți ai U.E.F.A. în 
Comitetul Executiv al F.I.F.A, au 
fost desemnați Pablo Porta-Bussoms 
(Spania) și Gydrgy Szepesi (Unga
ria). De asemenea, Hermann Neu
berger (R.F.G.) a fost reales în func
ția de vicepreședinte al F.I.F.A. din 
partea Europei.

Următorul congres al U.E.F.A. va 
avea loc in luna iunie 1984. la Pa
ris, cu ocazia turneului final al cam
pionatului european.

tv

Cenaclul Flacăra In zilele 
viitoare. Cenaclul Flacăra al Ti
neretului Revoluționar, organizat 
de Comitetul' Central al Uniunii 
Tineretului, Comunist și revista 
„Flacăra", condus de poetul Adrian 
Păunescu, anunță : GALA Flacăra 
500 se incheie cu turneul in Banat, 
Transilvania și Dobrogea, cu ur
mătorul program : 4 mai — Arad, 
Sala polivalentă; 5 mai — Oradea, 
Sala sporturilor ; 6 mai — Cluj-

Napoca, Sala sporturilor ; 7 mai — 
Alba lulia, Casa de cultură a sin
dicatelor ; 8 mai — Rm. Vilcea,
Sala sporturilor ; 9 mai — Craiova, 
Sala polivalentă, 11 mai — Con
stanța, Sala sporturilor ; 12 mai — 
Medgidia. Sala sporturilor ; 13 mai 
— Cobadin. Căminul cultural ; 14 
mai — Mangalia. Casa de cultură ; 
15 mai — Constanța. Sala sportu
rilor.

Manifestările vor începe la ora 18.

FOTBAL: România—Cipru
Meciul de fotbal România-Cipru 

(debut in preliminariile noii ediții 
a campionatului european) s-a des
fășurat la Hunedoara. Au învins fot
baliștii noștri cu 3-1. Golurile au 
fost înscrise, in ordine, de Văetuș, 
Cămătaru, Vrachimis (pentru Cipru) 
și Boloni. Următoarea partidă a 
echipei României în această compe
tiție este programată la 8 septem
brie. tot pe teren propriu. în com
pania Suediei. (Din grupă mai fac 
parte Italia șl Cehoslovacia).

Meciul de tineret dintre Româ
nia și Cipru s-a disputat în depla
sare. la Limassol. Au învins tinerii 
noștri fotbaliști cu 2-1, prin golurile 
înscrise de C. Ilie și Balint. Urmă
torul lor joc — in deplasare cu Ita
lia, la 27 octombrie.

GIMNASTICĂ : A 25-a ediție 
a Campionatelor 

internaționale ale României
A 25-a ediție a Campionatelor in

ternaționale de gimnastica ale Româ
niei a fost găzduită de Sala spor
turilor din Rîmnicu Vilcea. Repre
zentanții tării noastre au terminat 
învingători in toate probele : Eca- 
terina Szabo la individual compus, 
sol, paralele și sărituri ; Lavinia 
Agache Ia birnă ; Emilian Nicula la 
bară fixă, paralele, inele și cal cu 
minere ; Valentin Pintea la sol și 
sărituri.

Raliul Deltei
După parcurgerea celor 369 de ki

lometri din cadrul celei de a treia 
ediții a circuitului automobilistic 
„Raliul Deltei" — desfășurat in ju
dețul Tulcea — pe primul loc in 
clasamentul general s-a situat echi
pajul de la întreprinderea de auto
turisme Pitești, format din Constan
tin Ciucă și Dacian Banca ; pe locul 
doi au urmat Rudolf Fancsali și 
Ștefan Bujca, de la A.S I.T.A. Cluj, 
iar pe locul al treilea echipajul C.S. 
Nicolina Iași, format din Dinu Huțu 
șt Ștefan Stîncă. In clasamentul pe 
echipe, primele trei locuri au fost 
ocupate de : C.S. Nicolina Iași, 
A.S. „Auto" Mureș și A.S. „Automo
bilul" Tulcea. Au existat și sur
prize : este vorba de numărul mare 
de abandonuri și descalificări ; prin
tre echipajele care au abandonat se 
numără și cele conduse de multi
plul campion Eugen Ionescu-Cris- 
tea, de la „Unirea Tricolor" Bucu
rești, sau de Mircea Iloaia de la 
I.N.M.T. București, considerate fa
vorite ale acestei curse. Ambele 
abandonuri s-au datorat unor defec
țiuni la autoturisme. (Neculai Ami- 
hulesei).

PROGRAMUL 1
11,00 Telex
11,05 Universul femeilor.
11,55 Roman foileton : „La barraca" — 

episodul 8
12.40 Cadran mondial.
16,00 Telex
16,05 Viața școlii.
16.25 Muzică ușoară
16.40 Clubul tineretului •’ •••>■■-•
17.25 Atenție la... neatenție. Emisiune 

de protecția muncii

17,50 1001 de seri
20.00 Telejurnal
20.30 Actualitatea economică
20.45 Permanente hunedorene. Reportaj
21,05 Teatru TV : „Minettl" de Thomas 

Bernhard
22.30 Telejurnal
22,40 Din albumul celor mai frumoase 

melodii populare
PROGRAMUL 3

20,00 Telejurnal
20.30 Salonul TV al artelor plastice. 

Chipul patriei, al omului. In arta 
plastică românească

21,15, Mic dicționar de operă. Litera B
22.30 Telejurnal

Ciocniri violente între forțele armate 
irakiene și iraniene

BUZĂU 9 în cadrul „Lunii cărții 
în întreprinderi și instituții", la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
municipiul Buzău s-a deschis cea 
de-a opta ediție a „Salonului bu- 
zoian de carte". Cuvintui inaugura] 
a fost rostit de tovarășa Maria La- 
zăr, secretar al comitetului jude
țean de partid. (Stelian Chiper).

ALBA • în orașele și comunele 
județului a debutat cea de-a 13-a 
ediție a festivalului cultural-artis
tic „Comorile Albei", care reunește 
o suită de expuneri, dezbateri, ex
poziții. spectacole consacrate ani
versării partidului • în municipiul 
Alba lulia s-a desfășurat recitalul 
de poezie patriotică și revoluționa
ră : „Este tinerețea noastră parti
dului datoare", iar la Roșia Mon
tană. simpozionul „Economia Mun
ților Apuseni, realizări și perspec
tive". (Stefan Dinică).

MEHEDINȚI • La Căminul cul
tural din Șișești s-a organizat o 
seară literară cu tema „Patria, 
partidul și poporul în creația con
temporană" • în orașul Vinju 
Mare, într-un pitoresc cadru natu
ral, s-a desfășurat „Sărbătoarea 
mărgăritarului", care s-a transfor
mat intr-o adevărată paradă a por
tului popular din această zonă a 
județului. (Virgiliu Titani).

TULCEA 9 în foaierul cinema
tografului „Patria" din municipiul 
Tulcea s-a deschis o expoziție de 
pictură și grafică. Lucrările expuse 
aparțin elevilor Scolii populare de 
artă din Tulcea și sînt reunite sub 
genericul „Laudă muncii". (Neculai 
Amihulesei).

SUCEAVA 9 „Locul și rolul spe
cialistului, ale fruntașilor In între
cerea socialistă in realizarea cali
tativă și eficientă.a sarcinilor de 
producție, in asigurarea ordinii și 
disciplinei" — a fost tema schim
bului de experiența organizat la 
Combinatul de celuloză și fiirtie 
din Suceava de către consiliul mu
nicipal de educație politică și cul
tură socialistă, cu sprijinul, secției 
de propagandă a comitetului jude
țean de partid. (Sava Bejinariu).

IALOMIȚA 9 în cadrul manifes
tărilor artistice prezentate in cin
stea fruntașilor în producție din 
unitățile economice și social-cuitu-

rale ale județului, la Casa de cul
tură a sindicatelor din municipiul 
Slobozia, ansamblul reprezentînd 
consiliul unic agroindustrial Cocora 
a oferit un bogat spectacol de cîn- 
tece și dansuri populare. (M. Vi- 
șoiu). ■

TELEORMAN 9 La ' clubul în
treprinderii de rulmenți din Ale
xandria a avut loc un spectacol de 
muzică și poezie patriotică sub ge
nericul „Sărbătoarea muncii — săr
bătoarea tării" © Un medalion li
terar „Camil Petrescu — persona
litate a vieții noastre culturale" s-a 
organizat la Casa de cultură din 
municipiul Turnu Măgurele • Nu
meroși tineri cooperatori și mun
citori au participat la o evocare 
„Eftimie Croitoru" în comuna 
Sfințești, localitate unde s-a năs
cut eroul. (Stan Stefan).

VASLUI • Un spectacol artistic 
deosebit de atractiv in care au evo
luat un mare număr de coruri 
muncitorești, .multe laureate ale 
Festivalului național „Cintarea 
României", cu un repertoriu de 
cintece revoluționare și patriotice, 
a avut loc la Vaslui • De aseme
nea. la casele de cultură din Bîrlad. 
Vaslui, Huși și Negrești s-au des
fășurat. sub genericul „Cintec de 
mai. cintec de bucurie", bogate 
spectacole artistice dedicate frun
tașilor în întrecerea socialistă din 
întreprinderile industriale. (Petru 
Necula).

CLUJ 9 La Biblioteca centrală 
universitară s-a deschis expoziția 
„Carte și știință în secolele XVI și 
XVII". Exponatele, unele din ele 
rarități, ilustrează mișcarea științi
fică europeană în epoca respectivă 
și in perioada începuturilor științei 
moderne. Expoziția este un bun 
prilej pentru specialiști și biblio
grafi de a cerceta bogatele colecții 
de carte veche pe care le deține 
Biblioteca centrală universitară 
clujeană. (Al. Mureșan).

SATU MARE 9 La Galeria de 
artă s-a deschis o expoziție de artă 
decorativă în care autoarea. Elvira 
Rachieru, profesoară la Școala 
populară de artă, expune lucrări 
compoziționale realizate în diferite 
tehnici textile. (Octav Grumeza).

BAGDAD 3 (Agerpres). — Un co
municat al înaltului comandament al 
forțelor armate irakiene arată, po
trivit agenției I.N.A., că trupele Ira
kului au respins alte două atacuri 
iraniene in sud-vestul provinciei 
Khuzestan (din Iran) și au declanșat, 
la 2 mai, o nouă contraofensivă. A- 
ceeași sursă precizează că soldați ira
kieni au respins forțele iraniene la 
vest de fluviul Karun și au zădărni
cit atacul acestora spre nord.

Pierderile iraniene la Khafajiya, 
Ahwaz și pe malul de vest al fluviu
lui Karun se ridică la un mare nu
măr de morți și prizonieri, iar o can
titate importantă de armament a fost 
capturată.

Un avion militar iranian a fost do- 
borit, duminică, în regiunea Ahwaz, 
a anunțat un purtător de cuvînt mi
litar irakian, transmite agenția I.N.A. 
Aceeași sursă precizează că, in ulti
mele trei zile, trupele irakiene au 
doborît opt elicoptere și două avioa
ne militare iraniene.

TEHERAN 3 (Agerpres). — Un co
municat militar iranian, citat de a- 
genția I.R.N.A., arată că în cursul 
unui atac-surpriză, declanșat de for
țele iraniene în zorii zilei de 2 mai, 
numeroși soldați irakieni au fost u- 
ciși sau răniți și alte sute au fost fă- 
cwiti prizonieri.

Luptătorii iranieni și-au consolidat 
pozițiile de-a lungul șoselei Ahwaz
— Khuninshahr, au distrus zeci de 
tancuri și au provocat pierderi grele 
forțelor irakiene.

Comunicatul menționează că luptă
torii iranieni au trecut fluviul Karun, 
au eliberat o regiune intinsă din ves
tul țării și au cucerit șoseaua Ahwaz
— Khuninshahr, de importantă logis
tică.

Trei avioane militare irakiene — 
anunță I.R.N.A. — care zburau dea
supra regiunii Abadan au fost dobo- 
rite, duminică, de artileria antiae
riană iraniană. Comunicatul preci
zează că numărul aparatelor irakie
ne doborîte în ultimele trei zile se 
ridică la 12.

ORIENTUL MIJLOCIU
In Cisiordania — ample manifestații de protest împotriva 

ocupației Israeliene
TEL AVIV 3 (Agerpres). — Popu

lația arabă din Halhoul. Cisiordania, 
a organizat duminică mari manifes
tații de protest împotriva ocupației 
israeliene. relatează agenția Petra. 
Trupele israeliene au intervenit îm
potriva manifestanților. deschizmd 
focul. Două persoane au fost ucise, 
între care o studentă de 17 ani ; alte 
patru persoane au fost rănite, preci
zează agenția. Autoritățile israeliene 
au impus restricții de circulație in 
oraș.

Populația din Nablus a organizat, 
în ciuda restricțiilor de circulație 
impuse de Israel, o mare demonstra
ție. Trupele israeliene au deschis fo

cul, rănind opt arabi,- Intre care o 
fetiță.

Demonstrații de protest au mai 
avut loc la Jenin, Nabatia, Yamoun. 
Yabod și ia Universitatea din Beth- 
leem. O puternică încordare dom
nește in tabăra de refugiați pales
tinieni Dihaisha, din regiunea Beth- 
leem, ca urmare a faptului că un ti- 
năr arab a fost ucis de soldați is- 
raelieni. în localitățile Kabatieh și 
Toubas, ca si in tabăra de refugiați 
palestinieni de, la Balata și Askar 
au fost menținute restricțiile de cir
culație pentru a opta zi consecutiv. 
Restricții de circulație au fost impuse 
și in satul Beit Fajr, precizează a- 
genția Petra.

S AGENȚIILE DE PRESA
essw -• pe scurt
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• INIMA SUB SU
PRAVEGHERE CONTI
NUĂ. Un asemenea control 
permanent este realizat cu a- 
jutorul unui aparat minuscul, in 
greutate de circa 300 grame, care 
se fixează pe corp și înregis
trează bătăile inimii 24 de ore 
din 24. Realizat de o firmă bri
tanică, el are avantajul de a fl 
mai ușor decît Înregistratoarele 
de același tip existente, care 
cîntăresc cel puțin 500 grame și 
produc un zgomot dezagreabil In 
timpul nopții. Avantajele sînt 
evidente: pacientul nu mai este 
obligat să se ducă la un cabi
net medical sau la spital pentru 
electrocardiogramă ; medicul 
poate afla cum se comportă 1- 
nima pacientului cînd aces

ta se află în stare de repaus, 
cînd este agitat, cînd tnece 
prin diverse emoții etc.

• AVIOANE ULTRA-
UȘOARE. Constructorul de 
avioane Serge Pellene (Franța) 
este autorul unui nou tip de a- 
parat de zbor, extrem de ușor, 
de fapt un planor prevăzut cu 
motor. Avionul poate atinge 100 
km/oră, are un consum de nu
mai cițiva litri de carburanți la 
suta de kilometri (nedepășind 
din acest punct de vedere o... 
motoretă) ; el cintărește mai 
puțin de 150 kg și aterizează cu 
o viteză foarte redusă — sub 40
km/oră. în caz de pană la mo
tor, aparatul, redevenind pla
nor. poate descinde lent spre 
terenul de aterizare ; frinarea

pe sol se poate face și cu aju
torul picioarelor, aidoma ca la 
bicicletă ! Cunoscut sub numele 
de ULM (avion ultraușor mo
torizat), avionul realizat de con
structorul francez este menit 
să inaugureze o adevărată re
voluție in aviație.

• FAUNA KARELIEI.
Recent s-a încheiat recensămin- 
tul animalelor din pădurile Ka- 
reliel, efectuat In acest an cu 
ajutorul fotografierii aeriene. 
Rezultatele arată că in răs
timp de 15 ani, numărul de 
exemplare din familia cerbilor

s-a dublat : in această pri
măvară, in taigaua din Karelia 
au fost intîlnite 12 000 de pe
rechi de elani. în decursul a- 
celeiași perioade de timp a 
crescut de aproximativ patru 
ori numărul cerbilor nordici, 
care atinge in prezent aproape 
6 000 de exemplare. A crescut 
și numărul urșilor bruni, al 
castorilor, mistreților, veveri
țelor, jderilor, iepurilor și vul
pilor. Rețeaua ramificată de re
zervații — in Republica Auto
nomă Karelă acestea sint în 
număr de 24 — favorizează 
creșterea numărului animalelor

din taiga. Pe un teritoriu care 
depășește citeva zeci de mii 
de kilometri pătrați sint in
terzise nu numai vinătoarea, 
dar și mijloacele motorizate de 
transport.

• APARAT DE MĂ
SURARE A RADIAȚIEI 
SOLARE. Dispozitivul din 
imagine măsoară intensitatea 
radiației solare, ca și tempera
tura mediului înconjurător, cal- 
culind apoi cantitatea de ener
gie iradiată. Aparatul (rea
lizat în S.U.A.) furnizează nu 
numai maxima și minima fier 
cărei zile însorite, ci poate1 
indica instantaneu și valorile 
medii pe ultimele 5 zile. Dispo
zitivul urmează a fi pus la dis
poziția agricultorilor în vederea

determinării timpului optim 
pentru executarea diferitelor lu
crări agricole.

DECIZIE A GRECIE! IN LEGA- 
I TURA CU MANEVRELE N.A.T.O. 

Grecia nu participă la manevrele 
militare ale forțelor navale din art- 

| pa sudică a N.A.T.O. — a anunțat 
guvernul de la Atena, citat de agen- 

I ția U.P.I. Decizia Greciei, relevă 
agenția Taniug, înseamnă că unită- 

• țile navale ale N.A.T.O. nu vor pu- 
tea naviga in apele teritoriale elene 
din Marea Egee.

FUNERALIILE LUI PIO LA TORRE. 
| La Palermo, în Sicilia, au avut loc, 
I duminică, funeraliile lui Pio la Torre, 

membru al Direcțiunii Partidului Co
munist Italian, secretar al organiza- 

| ției regionale a P.C.I. din Sicilia, a- 
sasinat la sfîrșltul săptămînii trecu- 

Ite de membri ai organizației crimi
nale teroriste Mafia. La funeralii au 
participat președintele Republicii 

I Italiene, Alessandro Pertini, primul 
ministru, Giovanni Spadolini, secre
tarul general al P.C.I., Enrico Berlin- 
guer.

CONFERINȚA SINDICALA IN
TERNAȚIONALA. In capitala Uniu- 

I nii Sovietice se desfășoară lucrările 
conferinței sindicale internaționale 

Icu tema „Rolul sindicatelor in dez
voltarea colaborării economice inter
naționale, in lupta pentru pace, 
dezarmare și progres social". La lu- 

I crări sint prezente delegații sindi
cale din diferite state din Europa,

Asia, Africa și America Latină. La 
conferință participă și un reprezen
tant al Uniunii Generale a Sindica
telor din România.

O FORMAȚIE ARTISTICA RO
MANEASCA, condusă de Ionel Bu- 
dișteanu, aflată In turneu in R.P. 
Chineză, a prezentat la Teatrul 
poporului din Beijing un spectacol 
muzical. Un public numeros a 
aplaudat arta interpreților români. 
La spectacol au fost prezenți Wang 
Zhong Fang, vicepreședinte al Co
misiei pentru relații culturale cu 
străinătatea, funcționari superiori 
din M.A.E. chinez, oameni de artă 
și cultură.

SEARA OMAGIALA „GEORGE 
ENESCU". La Universitatea „Chirii 
și Metodiu", din orașul Veliko-Tir- 
novo, important centru de cultură 
și științific din R.P. Bulgaria, s-a 
desfășurat o seară cultural-muzicală 
„George Enescu". Cu acest prilej, 
lectorul român Aurora lordăchescu 
a evocat viața și activitatea marelui 
muzician. La manifestare au parti
cipat prof. univ. dr. Anghel Davi
dov, rectorul universității, cadre di
dactice universitare, specialiști din 
străinătate care predau la această 
universitate, numeroși studenți.

POPULAȚIA JAPONIEI. Biroul 
de statistică de pe lingă cancelaria 
primului ministru al Japoniei a a- 
nunțat, la 2 mai, că populația aces
tei țări numără 117 880 000 locuitori.



1 MAI PESTE HOTARE
MOSCOVA. — în Piața Roșie din 

Moscova a avut loc tradiționala de
monstrație de 1 Mai a oamenilor 
muncii din capitala U.R.S.S. La tribu
na centrală a mausoleului „V.I. Le
nin" se aflau Leonid Ilici Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., alți conducători 
de partid și de stat sovietici.

în tribunele rezervate oaspeților de 
peste hotare se aflau și membrii dele
gației sindicale din țara noastră, con
dusă de Miron Gheorghe, membru al 
Consiliului Central al U.G.S.R., pre
ședintele Consiliului județean al sin
dicatelor Suceava.

Prin fața tribunelor au trecut re
prezentanți ai colectivelor de muncă 
din întreprinderi și organizații econo
mice, instituții de cultură, știință și 
artă din capitală care au dat glas ho- 
tărîrii de a îndeplini prevederile do
cumentelor Congresului al XXVI-lea 
al P.C.U.S.. obiective’e actualului plan 
cincinal, de a intîmpina cu noi și im
portante succese cea de-a 65-a ani
versare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie și a șase decenii de la 
crearea U.R.S.S.

Demonstrații de 1 Mai au fost orga
nizate și în capitalele republicilor 
unionale.

SOFIA. — Agenția B.T.A. informea
ză că sîmbătă a avut loc la Sofia de
monstrația oamenilor muncii din ca
pitala R.P. Bulgaria consacrată zilei 
de 1 Mai. în tribuna oficială au luat 
loc conducătorii de partid și de stat 
ai R.P. Bulgaria. Demonstrația — 
scrie agenția — a constituit o nouă 
confirmare a sprijinului deplin al oa
menilor muncii bulgari pentru politica 
Partidului Comunist Bulgar și a gu
vernului țării.

Manifestări festive au avut loc in 
întreaga țară — precizează agenția 
B.T.A.

BERLIN. — La Berlin a avut loc o 
demonstrație a oamenilor muncii din 
capitala R.D. Germane, informează 
agenția A.D.N. în tribuna oficială au 
fost prezenți Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat, alți conducă
tori de partid și de stat ai R.D.G. A 
luat cuvîntul Harry Tisch, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Sindicatelor Libere Ger
mane (F.D.G.B.).

Demonstrații de 1 Mai au avut loc, 
de asemenea, în alte orașe ale R.D. 
Germane.

PRAGA. — La Praga a avut loc o 
demonstrație a oamenilor muncii. In 
tribuna oficială se aflau Gustav Hu- 
sak, secretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele R.S. 
Cehoslovace, alți conducători de 
partid și de stat.

Gustav Husak a rostit o cuvlntare 
în care s-a referit la succesele obți
nute de poporul R.S. Cehoslovace în 
edificarea socialismului și a arătat că, 
în prezent, în lume nu există o sar
cină mai imperioasă decît lupta pen
tru menținerea păcii și preîntîmpi- 
narea unui război, precizează C.T.K.

VARȘOVIA. — După cum infor
mează agenția P.A.P., la Varșovia a 
avut loc o demonstrație a oamenilor 
muncii din capitala poloneză. In tri
buna oficială se aflau conducători de 
partid și dă stat polonezi. Cu acest 
prilej a vorbit Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, președin
tele Consiliului Militar pentru Sal
vare Națională, președintele Consi
liului de Miniștri.

De asemenea, au avut loc manifes
tații consacrate zilei de 1 Mai și în 
alte orașe și localități ale Poloniei.

VIENTIANE. — în cel mal mare 
parc din Vientiane a avut loc un 
mare miting de 1 Mai al oamenilor 
muncii laoțieni. la care a luat cu
vin tul Kaysone Phomvihane, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, pri
mul ministru al Republicii Demo
crate Populare Laos.

Oameni și monumente ale Greciei de ieri și de azi
Se spune, șl nu fără dreptate, că 

fiecare nouă călătorie în locuri incă 
necercetate cu pasul și privirea 
este un bun prilej pentru o mai 
adincă descoperire de sine a omu
lui. După cum sint „călători" care
— fără a-și părăsi locul de naștere
— „fao ocolul lumii", hrănindu-și 
din sipetul cu comori ale unor ce
lebre cărți reveriile și ivind, prin 
acestea, metafore memorabile, ce 
pun în acerbă concurență imagina
ția generoasă cu cunoașterea efici
entă, la fața locului. Nimic mai a- 
devărat. Și totuși, fără drumul stră
bătut cu privirea însetată de ine
ditul realității, de cunoașterea ne
mijlocită a peisajelor și oamenilor 
unei țări, a documentelor scrise în 
piatră sau în culoare, pe care îna
intașii le-au ctitorit ca un etern 
memento pentru urmași, reveriile, 
prin lecturi, nu ar fi posibile.

Sint țări, popoare al căror loc în 
Istoria umanității, a civilizației 
umane este covîrșitor. Către ase
menea țări aspirația cunoașterii 
nemijlocite se îndreaptă cu înaltă 
emoție. Iar intre ele. Grecia, acest 
„leagăn al civilizației", cum a fost 
numită, se înscrie cu incontestabilă 
întiietate. Aici, pe pămîntul vechii 
Elade, s-au ivit nepieritoarele rit
muri ale epopeei homerice. Aici, 
dintr-o dramatică interogație asu
pra destinului omului, s-au născut 
marile tragedii teatrale ale lui 
Eschil, Sofocle și Euripide. Aici, 
s-ap Înălțat imnurile pindarice, de
dicate frumuseții omului, competi
ției pașnice cu sine. Aici, s-au con
fruntat prestigioase școli de civili
zație, gînditori de mărimea lui Pla
ton și Aristotel și tot aici s-a scris 
o mereu simbolică lecție de dem
nitate, de respect nealterat față de 
adevăr, purtînd numele marelui So- 
crate. Aici, visul s-a intîlnit cu fru
musețea, în mersul lin al daltei pe 
întinderea blocului de marmură, 
născind miile de statui, toate prea
mărind armonia ființei umane, sau 
au fost înălțate celebre monumen
te, mărturii ale științei armoniei și 
avintului rațiunii constructive. A te 
afla, fie numai și pentru o clipă, 
pe locul de unde, p-obabil, și-a 
strigat cuvintele, ostenite dar pline 
de mîndrle civică, soldatul de la 
Maraton ; a te afla, fie numai și 
pentru o clipă, lingă Partenon, sus 
pe Acropole, lingă monumentele 
mult încercate de trecerea vremii, 
care nu a izbutit totuși și nu va

BEIJING. — în cadrul unei întîl- 
nlri cu muncitorii fruntași din ora
șul Tianjin, care a avut loc la 1 Mai, 
tovarășul Hu Yaobang, președintele 
C.C. al Paitidului Comunist Chinez, 
a declarat că oamenii muncii trebuie 
să depună eforturi sporite pentru în
lăturarea dificultăților economice și 
îndeplinirea programelor de moder
nizare a țării — relatează agenția 
China Nouă. Putem realiza mai re
pede prosperitatea patriei noastre so
cialiste numai prin sporirea efortu
rilor, prin spirit de sacrificiu, prin 
utilizarea deplină a cunoștințelor ști
ințifice și tehnice — a subliniat în 
discursul său Hu Yaobang.

La Beijing, 1 Mai a fost sărbătorit 
printr-o adunare desfășurată în Ma
rea Sală a Poporului, la care au luat 
parte peste 20 000 de oameni ai 
muncîi.

La adunare au fost prezenți Zhao 
Ziyang, vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, alți condu
cători de partid și de stat chinezi.

BUDAPESTA. — La Budapesta s-a 
desfășurat o manifestație a oameni
lor muncii din capitala R.P. Ungare, 
în tribuna oficială au luat Ioc con
ducători de partid și de stat

PHENIAN. — Zeci de mii de oa
meni ai muncii din capitala R.P.D. 
Coreene au sărbătorit ziua de 1 Mai 
în cadrul unor adunări festive. Des
pre semnificația zilei de 1 Mai a 
vorbit Kim Bong Ju. președintele 
C.C. al Federației Generale a Sindi
catelor din Coreea.

Au avut loc. totodată, spectacole 
artistice.

HAVANA. — Peste un milion de 
persoane au participat la demonstra
ția oamenilor muncii cubanezi, des
fășurată în Piața Revoluției din Ha
vana. Au fost prezenți Fidel Castro 
Ruz, prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Cuba, alți conducători de 
partid și de stat.

ULAN BATOR. — La Ulan Bator 
a avut loc, sîmbătă, o demonstrație 
de masă a reprezentanților oamenilor 
muncii. în tribuna centrală se aflau 
Jumjaaghiin Țedenbal, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole, alți conducători de 
partid și de stat

LUANDA. — Lulnd cuvîntul la ma
nifestația care a avut loc la Luanda, 
președintele M.P.L.A, — Partidul 
Muncii, președintele Republicii popu
lare Angola, Jose Eduardo dos San
tos, a arătat că în acest an ziua de' 
1 Mai a fost celebrată de poporul 
angolez în condiții complexe. Rasiștii 
din R.S.A., a spus vorbitorul, conti
nuă un război nedeclarat împotriva 
Angolei, ocupă o parte din provincia 
Cunene, elaborează planurile unei 
noi agresiuni de mari proporții îm
potriva teritoriului angolez. Poporul 
angolez, a subliniat Eduardo dos San
tos, este gata să dea o ripostă hotă
rî tă acțiunilor armate ale regimului 
de la Pretoria, să apere suveranita
tea și integritatea teritorială a țării.

COPENHAGA. — Sărbătorirea zilei 
de 1 Mai s-a desfășurat anul acesta 
în Danemarca sub semnul luptei 
pentru asigurarea locurilor de muncă 
și pentru crearea unei zone denuclea- 
rizate în nordul Europei.

CARACAS. — Comitetul Central 
al P.C. din Venezuela a adresat tu
turor oamenilor muncii din țară un 
mesaj cu ocazia zilei de 1 Mai, în 
care cheamă la unirea eforturilor in 
lupta pentru progres social, împo
triva cursei înarmărilor, pentru pace, 
împotriva politicii imperialiste și co
lonialiste. în document se exprimă 
solidaritatea cu oamenii muncii din 
întreaga lume în lupta pentru pro
gres și pace.

Izbuti să întunece perfecțiunea 
sublimelor coloane, monumente 
parcă suspendate intre pămint și 
cer, ca un simbol al zborului din
colo de vreme ; ori a te afla, pen
tru o clipă, dăruit clipei de con
templație, necuprinsă. cit veșnicia, 
în fața templului lui Poseidon de 
la Cap Sounion, templu aureolat de 
lumina celui mai frumos asfințit 
de soare, pe care și l-a adunat în 
suflet și în priviri și romanticul 
Byron, a cărui semnătură scrijela
tă în marmură se păstrează drept 
mărturie a trecerii sale prin aces.e 
minunate locuri, a romanticei sale 
venerații pentru civilizația elenă, 
dar și pentru demnitatea unui po
por ce pornise să-și construiască 
independența cu prețul jertfei !

Iată, o parte din marele dar al 
unei călătorii pe pămintul vechii, 
nemuritoarei Elade, ce se infățișea- 
ză privirilor asemeni unui tezaur 
mereu neinvins de vreme. Multe 
din monumentele mileniilor au fost 
despovărate de nisipurile ce le-au 
acoperit de secole ființa și s-a 
adus în lumină atit cît s-a mai păs
trat din ele, sugerindu-ne cu o se
cretă forță dimensiunile, armoniile 
și măreția lor întreagă de acum mii 
de ani. Din toate orizonturile pla
netei, însetați de cunoaștere și de 
frumos, vin in Grecia călători ca să 
întilnească trecutul, pentru a-i în
țelege mai bine pe înaintași, pentru 
a se adinei în marile pagini creatoa
re ale unor vremuri cind omul — 
lncercînd să înțeleagă dimensiunile 
și marginile puterii omenești, să-și 
construiască un chip lăuntric cit 
mai adevărat — se elibera treptat, 
în încleștări epopeice, de tutela 
zeilor, pe care îi adora și diviniza 
încă, dar le și punea nu o dată 
sub semnul întrebării dreptatea ze- 
iască pentru injustețea unor fapte 
petrecute oe pămint, puse în sea
ma voinței lor.

Intr-un secol grăbit, drumul la 
marile monumente ale Eladei, cli
pa de meditație in fața statuilor 
marilor filozofi ori ale eroilor ma
rilor epopei echivalează cu un 
drum prin eternitate. Oprit cu ui
mire în fața acestor inestimabile 
documente ale visului către armo
nie și perfecțiune, nu poți să nu 
afli in adîncul ființei tale — oricît 
de bulversate, de precipitate ar fi 
semnalele ce vin din imediat — 
acea mîndrie de a te ști coloană 
din istoria umanității, care a înăl

BELGRAD. — în R.S-.F. Iugoslavia 
au avut loc festivități legate de inau
gurarea unor noi obiective social- 
economice. s-au desfășurat manifes
tări cultural-artistice și sportive, ser
bări în aer liber — informează agen
ția Taniug. Numeroși cetățeni au vi
zitat locuri semnificative pentru isto
ria țării.

CAIRO. — într-un discurs rostit la 
festivitățile care au marcat sărbăto
rirea zilei de 1 Mai, președintele E- 
giptului Hosni Mubarak, a arătat că 
restabilirea suveranității egiptene a- 
supra întregii Peninsule Sinai a 
creat o nouă situație care trebuie 
să constituie un imbold pentru inten
sificarea eforturilor destinate dez
voltării economice a țării — relevă 
agenția M.E.N.

Printre prioritățile care stau în 
prezent în fața țării, Hosni Mubarak 
a enumerat creșterea producției, dez
voltarea sectorului public, care este 
punctul forte al industriei naționale, 
și dezvoltarea agriculturii.

SAN SALVADOR. — Cu prilejul 
zilei de 1 Mai, postul de radio „Ven- 
ceremos“, care funcționează în clan
destinitate, a difuzat un apel al 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională din Salvador 
(F.M.L.N.) în care sînt elogiate 
eforturile și sacrificiile tuturor celor 
ce luptă pentru emanciparea și liber
tatea poporului Salvadorian.

MADRID. — Sub lozincile luptei 
Împotriva șomajului — care afec
tează in prezent în Spania peste 
1 800 000 de persoane — ale luptei in 
apărarea democrației, pentru pace, 
la Madrid, Barcelona și în alte orașe 
și provincii spaniole au avut loc ma
nifestări de masă ale oamenilor 
muncii cu ocazia zilei de 1 Mai. 
într-o declarație comună dată publi
cității cu acest prilej de sindicatele 
democratice din Spania se cere gu
vernului să ia măsuri urgente pen
tru soluționarea stringentei proble
me a șomajului, pentru realizarea 
echității sociale.

PARIS. — La chemarea Confede
rației Generale a Muncii (C.G.T.) — 
una dintre cele mai mari centrale 
sindicale din Franța — aproximativ 
50 000 de persoane au luat parte, la 
Paris, la o manifestație organizată 
cu prilejul zilei de 1 Mai. A luat 
parte Georges Marchais, secretarul 
general al P.C. Francez, alți membri 
ai conducerii partidului.

în localitatea Fourmies a luat 
cuvîntul primul ministru al Franței, 
Pierre Mauroy, care a relevat în
semnătatea colaborării forțelor de 
stingă pentru politica de transformări 
în țară.

TOKIO. — Peste un milion de oa
meni ai muncii din Japonia au parti
cipat sîmbătă la manifestările organi
zate pe întreg cuprinsul țării cu pri
lejul Zilei internaționale a celor ce 
muncesc. Participanții s-au pronun
țat pentru înfăptuirea dezarmării ge
nerale și eliminarea armelor nuclea
re, pentru pace și securitate interna
țională.

ROMA. — Demonstrațiile desfă
șurate cu prilejul zilei de 1 Mai la 
Roma și în principalele orașe ale 
Italiei au fost organizate sub semnul 
luptei oamenilor muncii împotriva 
inflației și șomajului.

Demonstrațiile de 1 Mai ce urmau 
să aibă loc în alte cîteva localități 
siciliene au fost aminate. în semn 
de doliu după asasinarea, la 30 apri
lie. a lui Pio La Torre, secretarul 
regional al P.C. Italian pentru Sici
lia.

OSLO. — Ziua de 1 Mai în Nor
vegia a prilejuit ample demonstra
ții organizate pe străzile capitalei și 
în numeroase alte localități, în cursul 
cărora participanții au scandat „Pace 
— dezarmare — locuri de muncă".

țat, iată, aici, în Elada, atîtea mi
nunate coloane, atitea neîntrecute 
statui, prin care omul creator s-a 
mărturisit pe sine și vocația sa 
primordială. Pentru că viața fiecă
ruia, par a spune aceste mărturii 
în piatră, poate fi trecătoare, dar 
faptele sale, dacă sînt inspirate 
din respect pentru om, pentru ine
galabila armonie ce sălășluiește in 
om, pot fi nepieritoare. Acest me
saj îi aduc către ziua de azi, risi
pite in iarbă, coloanele, fragmen
tele de coloane păstrate din tem
plul lui Apollo din Corint, mormin- 
tul lui Agamemnon de la Micene ; 
și mormintele regilor din cetatea

micenlană, străjuită de celebrii lei 
care stau neclintiți de milenii in 
basorelieful porții, într-o simetrie 
de oglindă ; și vestitul Epidaurus 
către care drumul te îndreaptă, 
printre păduri de măslini și porto
cali, pentru a adăuga uimirii in 
fața unei asemenea monumentale 
arene, în spațiul căreia s-au rostit 
marile replici ale teatrului antic, 
gestul clasic al tuturor turiștilor : 
acela, al căderii unei monede, al că
rei sunet va fi auzit în toate colțu
rile marelui amfiteatru, probînd 
știința de a asigura unor asemenea 
construcții o acustică pe care, șl 
azi, o pot invidia cele mai renumi
te moderne săli de teatru.

După cum, adîncindu-te în liniștea 
mărilor, ce străjuiesc ca niște stam
pe nesfîrșite peninsula, vei desco
peri în fiecare din sutele de insule 
ale Greciei mereu alte și alte do
vezi ale unor civilizații prin care 
oamenii unor milenii ce au precedat 
era noastră au trimis, poate fără 
să și-o propună, mesaje mereu im
presionante către ziua de azi. Pen
tru că, nu încape îndoială, aceste 
monumente, aceste mărturii ale per
fecțiunii nu pot fi doar rodul orgo
liului, al megalomaniei. Pînă și în 
măreția unora dintre ele se pot

ATENA. — La Atena și în princi
palele orașe ale Greciei s-au desfă
șurat, sîmbătă, tradiționalele mani
festații prilejuite de Ziua interna
țională a celor ce muncesc. Cea mai 
mare demonstrație a avut loc în ca
pitală, unde aproximativ 30 000 de 
persoane au răspuns chemării Con
federației Generale a Muncii din 
Grecia.

HARARE. — în Republica Zim
babwe ziua de 1 Mai a fost marcată 
de o serie de manifestări in care a 
fost relevată necesitatea consolidării 
independenței politice și economice 
a tinărului stat african independent. 
Despre obiectivele majore ale tării 
a vorbit primul ministru, Robert 
Mugabe.

ADDIS ABEBA. — Cu prilejul zi
lei de 1 Mai, la Addis Abeba a avut 
loc un miting de masă, la care au 
luat parte oameni ai muncii din ca
pitala etiopiană.

VIENA. — Luînd cuvîntul la un 
miting consacrat zilei de 1 Mai. can
celarul federal al Austriei. Bruno 
Kreisky, a evidențiat necesitatea 
„unor măsuri eficiente pentru pro
movarea destinderii internaționale". 
„Sărbătoarea de 1 Mai — a spus el 
— este sărbătoarea muncii, a păcii și 
libertății. Este ziua — a spus cance
larul austriac — în care toți demo
crații trebuie să-și exprime năzuin
țele lor de pace, opțiunea lor pentru 
o politică de destindere, la care nu 
există alternativă".

TEHERAN. — în mesajul adresat 
oamenilor muncii cu prilejul zilei de 
1 Mai. președintele Iranului, Seyyed 
Aii Khamenei, a arătat că pe tot par
cursul anului trecut producția indus
trială a înregistrat sporuri constante, 
fapt pentru care el a adus elogii tu
turor celor care au servit tara cu 
sinceritate și întreaga lor capacitate.

DELHI. — în mesajul adresat cu 
prilejul zilei de 1 Mai, primul mi
nistru al Indiei, Indira Gandhi, a 
adus un elogiu oamenilor muncii de 
pe ogoare și din uzine pentru con
tribuția lor activă la transformarea 
economică rapidă a țării — infor
mează agenția Press Trust of India. 
Premierul indian a lansat, totodată, 
un apel privind continuarea efortu
rilor în vederea accelerării dezvoltă
rii naționale.

HELSINKI. — într-o cuvîntare 
rostită la mitingul consacrat zilei de. 
1 Mai, care a avut loc în localitatea 
Forssa, președintele Partidului Co
munist Finlandez, Aarno Saarinen, a 
declarat pă în prezent nu există sar
cină mai importantă pentru poporul 
finlandez, pentru toate popoarele lu
mii, decît aceea a luptei active pen
tru pace, pentru destindere și de
zarmare. Vorbitorul a arătat că este 
necesar ca eforturile forțelor pro
gresiste să se concentreze asupra 
stăvilirii planurilor de instalare a 
unor noi rachete nucleare în Europa 
și în. direcția creării unei zone de- 
nuclearizate în nordul continentului.

BONN. — în diferite orașe și loca
lități din R.F. Germania au avut loc 
numeroase demonstrații și mitinguri 
ale oamenilor muncii, transmite 
agenția D.P.A. Manifestarea cen
trală a constituit-o mitingul organi
zat la Hanovra de Uniunea sindica
telor vest-germane.

NEW YORK. — O demonstrație 
a oamenilor muncii a avut loc la 
New York. Participanții s-au pro
nunțat, printre altele, pentru înce
tarea cursei înarmărilor.

LAGOS. — Pe stadionul național 
din Lagos, cîteva sute de mii de 
oameni ai muncii din capitala Ni
geriei au sărbătorit ziua de 1 Mai. 
Președintele Republicii, Shehu Sha- 
gari, a rostit o cuvîntare. De
monstrații și mitinguri de masă au 
mai fost organizate și in alte orașe 
din Nigeria.

desluși semnele unor aspirații către 
o comuniune intimă, neostentativă 
cu natura. Această artă a armoniză
rii monumentelor cu universul în
conjurător dă ea însăși seama nu 
doar de nivelul de civilizație al cti
torilor, de puterea lor de creație, 
ci și de starea de spirit din care 
Operele s-au ivit. Sentimente pe 
care Ie vei trăi pe Acropolele din 
Rhodos, lingă templul lui Apollo, 
sau in Muzeul din Castelul Cava
lerilor, în fața statuilor grecești și 
a mozaicurilor bizantine, de mai 
tîrziu, pe Acropolele Lindosului, 
aici unde, pe scările cetății, a urcat 
marele Alexandru. Sentimente ce 
vor deveni copleșitoare în fața ur
melor păstrate pe insula Creta, din 
celebrul Knossos, unde legenda a 
localizat vestitul labirint. Or. reve
nind în peninsulă, la Delfi, în fața 
templelor, a măreției acestei cetăți 
ce păstrează în sine nu doar enigma 
Pithiei, nu doar taina oracolului, 
ci măreția unor secole de adevărat 
eroism in lupta pentru apărarea ce
tății și, prin ea, a identității fiin
ței naționale.

O călătorie în Grecia este neîn
doios o călătorie prin istorie, un 
drum inepuizabil către mai buna 
înțelegere a vocației omului. Ea 
este cu atît mai semnificativă cu 
cit și un prezent dinamic își în
fățișează multitudinea fețelor sale. 
Desprind, astfel, din nenumărate
le fugare, disparate însemnări în- 
tîmplări, chipuri de oameni întîl- 
niți și încerc să-i situez într-un 
posibil dialog cu trecutul. Le des
copăr ușor mindria de a se ști fiii 
unui popor ce a edificat, spre glo
ria umanității, unele din cele mai 
vii documente in piatră intr-o 
luminată civilizație. Descifrez, tot
odată. în faptele și gîndurile lor 
realismul unor oameni ce știu că 
visul — această hlamidă romanti
că, poate mai la ea acasă. în Ela
da. ca oriunde în lume — are ne
voie pentru a se împlini de mun
că și de spirit rațional. Deslușesc 
aceasta in convingerile unor oa
meni pe care i-am intîlnit. oameni 
conștienți că respectul si mindria 
față de tezaurul păstrat de la 
strămoși se cer dublate de un e- 
fort de receptivitate față de exi
gențele lumii moderne, de stator
nică încordare pentru dezvoltarea 
independentă a țării. Sentiment fi
resc pentru un ponor care, pînă nu 
de mult, a trebuit să-și slujească

Glasul rațiunii pe toate 
meridianele globului: 
„Să fie oprită 

cursa înarmărilor, 
să fie reluat 

cursul destinderii" 
SUEDIA : „Principala 

problemă a zilelor noastre 
— asigurarea păcii”

STOCKHOLM 3 (Agerpres). - 
Principala problemă politică a 
contemporaneității o constituie 
lupta pentru asigurarea păcii și 
pentru diminuarea pericolului 
unui război mondial — a decla
rat fostul premier suedez Tage 
Erlander. Intr-un interviu acordat 
agenției de presă suedeze S.T.T., 
el a salutat activizarea mișcării 
pentru pace în Europa occiden
tală și a evidențiat rolul opiniei 
publice mondiale pentru asigu
rarea păcii.

S.U.A. : Reprezentanți 
ai sindicatelor se pronunță 
împotriva dezvoltării noilor 
tipuri de arme nucleare

WASHINGTON 3 (Agerpres. 
— Conducerea Sindicatului unit 
al lucrătorilor din industria ali
mentară și comerț din S.U.A. — 
care numără 1,3 milioane de 
membri — a adoptat o rezoluție 
în care se pronunță ferm îm
potriva dezvoltării, producerii și 
staționării tuturor tipurilor de 
arme nucleare. Documentul cere, 
totodată, desfășurarea de trata
tive pentru dezarmare nucleară.

ITALIA : „Sicilia nu vrea 
să devină o insulă 

a războiului”
Din inițiativa sindicatelor fe

roviarilor, la Palermo a început 
strîngerea de semnături pe o 
petiție care cere încetarea ime
diată o construcțiilor la baza mi
litară americană din orășelul si
cilian Comiso. Comitetul unit 
pentru pace și dezarmare creat 
la Comiso a lansat o acțiune vi- 
zînd strîngerea unui milion de 
semnături pentru a demonstra 
guvernului italian că populația 
Siciliei nu este de acord cu pla
nurile transformării acestei insu
le într-o „insulă a războiului". 
Pînă acum petiția a fost semnată 
de 100 000 persoane.

Președintele Franței 
despre necesitatea 

combaterii terorismului
PARIS 3 (Agerpres). — într-0 

alocuțiune rostită, luni, in localita
tea Limousin, președintele Franței. 
Franțois Mitterrand, s-a referit pe 
larg la necesitatea combaterii tero
rismului, flagel care cunoaște o nouă 
fază de recrudescență în această 
tară — informează agenția France 
Presse. Șeful statului francez a sub
liniat că organele de resort vor ac
ționa ferm împotriva terorismului.

După ce a relevat că este de necon
ceput ca puterea de stat să nu fie în 
măsură să pună capăt fenomenului 
de accentuare a insecurității, șeful 
statului francez a estimat că „solida
ritatea națională" trebuie să fie un 
răspuns Ia fenomenul de delincven
tă și terorism.

idealul de independență cu nenu
mărate jertfe. Iată, nu mai depar
te. în satul Karakolitis, peste care 
înălțimile Parnasului își aruncă 
umbra, un modest monument con
semnează spre neuitare că 132 de 
oameni au fost uciși de fasciști. 
Străbătind drumul spre Iteea, pe o 
amețitoare șosea în serpentină, în
soțitorul nostru învăluie locurile 
într-o privire ușor încețoșată. Cu 
patru decenii in urmă, pe cărări
le neștiute ale Parnasului urcau, cu 
minie in suflet, cei ce se opuneau 
eroic fascismului, iar printre ei se 
afla și el, înțeleptul și liniștitul 
bătrîn de azi, legendarul personaj 
din acei ani, cel cu care dialogăm 
atit de pasionant despre prezent, 
în călătoria noastră. Protopapa Ki- 
kițas. După cum voi desprinde din 
puținele cuvinte notate chipurile 
acelor primitori țărani din Agi 
Theodoris care ne-au vorbit cu 
căldură despre România, la umbra 
portocalilor, ce-și aruncaseră în 
iarbă, ca pe niște galbeni, rodul 
copt ; ne-au vorbit cu căldură și 
cu mindria că unul dintre fiii lor 
este student la Timișoara.

Practic, oriunde ne-am aflat, sus 
Ia Arahova, in pitorescul orășel de 
sub înălțimile Parnasului. la Hal- 
kida. în capitala insulei Evia, 
schimbînd impresii despre specta
colul „Periniței" din Prahova, abia 
încheiat în aplauzele spectatorilor, 
la Corint, discutind despre rosturi
le presei cu confrații din localita
te. in Salonic, pretutindeni, deci, 
am putut desluși cu bucurie că 
România este pentru Grecia o țară 
cunoscută, o țară prietenă ; fieca
re dintre cei întîlniți grăbindu-se 
să evoce momente din istorie, de-a 
lungul căreia s-a edificat acest fru
mos sentiment de respect si prie
tenie. să-și mărturisească satisfac
ția pentru bunele relații existente 
acum între România și Grecia, 
rostind ca oe- niște cuvinte fami
liare, apropiate, numele țării noas
tre și pe al președintelui țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

într-o tară cu o multimilenară e- 
xistență istorică, a cărei istorie de
ține un loc pregnant în istoria 
umanității, este dătător de satisfac
ții să afli, din partea oamenilor ei 
de azi, că așază legăturile dintre 
România și Grecia sub semnul 
istoriei.

Nicolae DRAGOȘ

Vizita în Japonia și Filipine a delegației 
C.C. al II.T.C.,

condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

TOKIO (Agerpres). — Delegația U- 
niunii Tineretului Comunist, condu
să de tovarășul Nicu Ceaușescu. se
cretar al C.C. al U.T.C., președintele 
Comitetului Consultativ al O.N.U. 
pentru Anul internațional al tine
retului, care a efectuat o vizită în 
Japonia, a avut întilniri cu conduce
rile tineretului liberal-democrat, ti
neretului comunist și tineretului so
cialist. în cadrul întrevederilor au 
fost discutate probleme privind acti
vitatea tineretului din cele două țări, 
precum și perspectivele dezvoltării 
relațiilor intre Uniunea Tineretului

★
MANILA 3 (Agerpres). — Tovară

șul Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., președintele Comitetului 
consultativ al O.N.U. pentru Anul 
internațional al tineretului, care 
efectuează o vizită în Filipine, in 
fruntea unei delegații a C.C. al 
U.T.C., a fost primit de președintele 
Ferdinand Marcos, căruia i-a 
inmînat un mesaj din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, transmițînd, totodată, urări 
cbrdiale de sănătate și prosperitate 
poporului filipinez.

Președintele Ferdinand Marcos a 
mulțumit călduros pentru mesajul și 
urările ce i-au fost adresate și a ru
gat să se .transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai alese 
sentimente de stimă și prietenie. în 
acest context, președintele filipinez 
a evocat cu plăcere vizita efectuată

Evoluția conflictului anglo-argei linian
• Forțe navale $1 aeriene britanice au bombardat Port Stan
ley • Argentina a denunțat la O.N.U. și la Organizația Sta
telor Americane atacul britanic in zona Insulelor Malvine
• S.U.A. au suspendat ajutorul economic și militar acordat 
Argentinei, angajîndu-se să acorde asistență Marii Britanii

LONDRA (Agerpres). — Citind co
municate oficiale date publicității Ia 
Londra, agențiile internaționale de 
presă informează că in noaptea de 30 
aprilie unități navale de intervenție 
britanice au bombardat poziții ale 
forțelor argentiniene fortificate din 
Port Stanley (Puerto Argentino), cen
trul administrativ al Malvinelor (Fal
kland). Ulterior, avioane britanice 
de bombardament și vînătoare au e- 
fectuat mai multe raiduri, atacind 
pista aeroportului Port Stanley și te
renul de aviație Goose Green Field, 
situat la sud-vest de capitala arhipe
lagului. Atacurile s-au soldat cu ava
rierea pistei de aterizare a aeropor
tului și a unui aparat la sol.

Un avion de vinătoare „Harrier" 
britanic, care a participat la acțiune, 
a fost ușor atins, dar s-ă înapoiat la 
bază pe port-avion.

Aviația argentiniană a efectuat, la 
rîndul ei. mai multe operațiuni îm
potriva forței navale de intervenție 
britanice, dar nu s-a angajat in lupte 
aeriene — s-a anunțat la Londra. Nu 
au fost semnalate victime in rîndul 
forțelor armate britanice. Purtătorul 
de cuvint al Ministerului britanic , al 
Apărării a precizat totuși că in cursul 
luptelor aeriene un anumit număr de 
soldați englezi au fost răniți și cîteva 
vase au înregistrat ușoare daune. El 
a menționat, totodată, că două apa
rate argentiniene — un ..Mirage" și 
un bombardier „Canberra" — au fost 
doborite, iar altele grav avariate.

După cum s-a confirmat la Londra, 
reprezentantul Marii Britanii la 
O.N.U. a informat pe președintele 
Consiliului de Securitate de acțiunile 
militare britanice declanșate în legă
tură cu aplicarea zonei de blocadă 
integrală în jurul Insulelor Malvine.

BUENOS AIRES (Agerpres). — Co
municatele Statului Major General 
al forțelor armate argentiniene. pre
luate de agențiile internaționale de 
presă, menționează că forța de inter
venție britanică detașată in Atlanti
cul de sud a lansat sîmbătă patru 
atacuri succesive asupra Arhipelagu
lui Insulelor Malvine (Falkland), in 
încercarea de a debarca și prelua 
controlul in regiune. Principalul obi
ectiv atacat pe mare și din aer a fost

★
BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — 

Luni dimineața, guvernul argenti
nian a anunțat oficial că respinge o 
serie de noi propuneri privind solu
ționarea problemei Malvinelor, 
elaborate in comun de S.U.A. și 
Peru — informează agențiile E.F.E. 
și Prensa Latina. Purtătorul de cu
vint al guvernului de la Buenos 
Aires a precizat că propunerile „nu 
reprezintă o soluție" pentru conflic
tul anglo-argentinian.

în legătură cu situația militară 
din zona de acțiune a celor două 
țări in conflict, la Buenos Aires s-a 
confirmat oficial că nava-amiral a 
flotei argentiniene, crucișătorul „Ge
neral Belgrano", a fost atinsă de o 
torpilă lansată de un submarin bri
tanic, în afara zonei de blocadă. Mai 
multe nave argentiniene au fost tri
mise în zonă pentru a acorda ajutor 
crucișătorului avariat

Totodată, un comunicat militar ar
gentinian, preluat de agenția France 
Presse, menționează că portavionul 
britanic „Hermes" a fost grav ava
riat, simbătă, de către aviația argen
tiniană, iar duminică după-amiază, 
o navă comercială argentiniană, 
transportlnd mărfuri și alimente, a 
aruncat ancora la Puerto Argentino

„O.N.U. va acorda în continuare bunele sale oficii 
celor două părți"

Declarațiile secretarului general al organizației, 
Javier Perez de Cuellar

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U.. Ja
vier Perez de Cuellar, a avut la se
diul din New York al Națiunilor U- 
nite o convorbire cu ministrul de ex
terne al Marii Britanii, Francis Pym, 
în cadrul căreia au fost examinate 
posibilitățile de soluționare pe cale 
diplomatică a conflictului anglo-ar
gentinian privind Insulele Malvine 
(Falkland). Intr-o declarație făcută 
presei, secretarul general al O.N.U. 
a arătat că rămine în continuare 
„gata să acorde bunele sale oficii ce
lor două părți, în conformitate cu 
Carta Națiunilor Unite", în vederea 
identificării unei soluții negociate, 
informează agenția U.P.I.

Perez de Cuellar, care s-a intîlnit 
și cu reprezentantul permanent al 
Argentinei la O.N.U., ambasadorul 

Comunist din România și organiza
țiile de tineret din Japonia. De ase
menea, au fost abordate aspecte ale 
situației internaționale, precum și ro
lul pe care trebuie să-l aibă tinerelul 
în asigurarea unui climat de pace și 
colaborare în lupta pentru dezarmare 
și pentru instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 

în contextul Anului internațional 
al tineretului s-a apreciat că tinere
tul trebuie să joace un rol tot mai 
activ, contribuind astfel la realizarea 
aspirațiilor de pace. înțelegere și co
laborare ale popoarelor.

★
în Filipine de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și și-a exprimat 
dorința ca relațiile dintre cele două 
țări să se dezvolte in continuare pe 
multiple planuri,

în cadrul discuțiilor au fost abor
date probleme legate de participarea 
tineretului la decizia socială, rele- 
vîndu-se preocupările pentru asigu
rarea condițiilor de participare a ti
nerei generații la conducerea socie
tății,

Abordînd problemele marcării 
Anului internațional al tineretului șl 
rolului tineretului în promovarea 
idealurilor de pace, prietenie și co
laborare intre popoare, președintele 
Ferdinand Marcos a semnat cu acest 
prilej decretul de constituire a Co
mitetului filipinez pentru Anul in
ternațional al tineretului.

Puerto Argentino (Port Stanley). 
Bombele lansate din avion nu au 
reușit să distrugă pista de aterizare 
locală, fiind doar afectate citeva clă
diri din jur și un rezervor de com
bustibil — s-a arătat la Buenos 
Aires. în schimb, o fregată britanică 
a fost grav avariată de aviația argen
tiniană, iar alte vase britanice care 
participau la acțiune s-au îndepăr
tat de zonă.

în comunicatele oficiale de la Bue
nos Aines se relevă că în cursul u- 
nuia din cele patru atacuri aeriene 
britanice asupra orașului Port Stan
ley, artileria antiaeriană argentiniană 
a lovit două avioane britanice im- 
piedicindu-le să mai poată reveni la 
bază, în timp ce două elicoptere bri
tanice au fost avariate pe cind ata
cau Puerto Darwin, în centrul Insu
lei Soledad (Est Falkland), Un avion 
argentinian bimotor „Pucara" a fost 
distrus la sol. în cursul luptelor ae
riene survenite în regiune, aviația 
argentiniană a operat cu aparate 
„Skyhawk A4B", „Skyhawk A4C“» 
„Mirage III", „Dagger" si „Canber
ra", doborînd două avioane de vină
toare bombardiere „Harrier" și ava» 
riind grav un număr de nave brita
nice, intre care și două fregate pur
tătoare de rachete.

La 1 mai, Argentina a denunțat la 
O.N.U. și la Organizația Statelor A- 
mericane (O.S.A.) atacul britanic in 
zona Insulelor Malvine. Reprezentan
tul argentinian la O.N.U. a informat 
pe președintele în curs al Consiliu
lui de Securitate despre atacul forței 
de intervenție britanice, act conside
rat drept „o violare a Rezoluției 501 
a consiliului".

WASHINGTON. — într-o declara
ție făcută la Washington, secretarul 
de stat al S.U.A., Alexander Haig, a 
făcut cunoscut simbătă că S.U.A. au 
hotărit să suspende ajutorul econo
mic și militar acordat Argentinei și 
să răspundă favorabil cererilor de a- 
sistență ale Marii Britanii, cu excep
ția unei angajări militare directe in 
conflictul anglo-argentinian privind 
Malvinele (Falkland) — transmit a- 
gențiile Associated Press france 
Presse.

★
(Port Stanley), după ce a străpuna 
blocada britanică.

LONDRA 3 (Agerpres). — Minis
terul Apărării al Marii Britanii, ci
tat de agenția Reuter, a anunțat că 
un submarin britanic a torpilat, du
minică, crucișătorul argentinian 
„General Belgrano". Potrivit Minis
terului Apărării, atacul s-a produs 
In imediata apropiere a zonei de 
blocadă navală din jurul Insulelor 
Malvine (Falkland). Totodată, s-a 
precizat că nava argentiniană a fost 
serios avariată.

într-un alt comunicat dat publici
tății la Londra se afirmă că elicop
tere britanice au scufundat luni o 
navă argentiniană de patrulare și au 
avariat o altă navă.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvint militar de la Londra „a 
dezmințit categoric" informația po
trivit căreia portavionul „Hermes", 
aflat in regiunea arhipelagului Falk
land, ar fi fost atacat și avariat de 
forțele argentiniene.

La Londra s-a anunțat, totodată, 
rechiziționarea pachebotului „Queen 
Elizabeth-II“, care urmează să trans
porte in zonă 3 000 militari, precum 
și â două cargouri.

Eduardo Roca, a arătat că deși „a 
constatat bunăvoință si de o parte si 
de cealaltă", deocamdată „este pre
matur să se afirme că Națiunile Uni
te vor fi în măsură să-și exercite e- 
fectiv bunele lor oficii în acest dife
rend".

La rîndul său. șeful diplomației bri
tanice a relevat că „ușa rămine des
chisă" pentru negocieri și că în dis
cuțiile cu secretarul de stat american 
și cu secretarul general al O.N.U. 
„au fost avansate o serie întreagă de 
idei", dar a adăugat că „deși va cău
ta toate posibilitățile de reglementa
re pașnică. Marea Britanie va conti
nua strategia ei. constind în exerci
tarea de presiuni crescinde asupra 
Argentinei" și va considera retrage
rea forțelor armate argentiniene din 
insulele în dispută ca „un element 
fundamental al oricărei soluții".
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