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a tradiționalelor relații de profundă prietenie

Ilustrare

dintre popoarele român

și elen,

a

dorinței comune

de a extinde conlucrarea multilaterală în

interesul

reciproc și al întăririi păcii și înțelegerii în Balcani,

în Europa și în lume, ieri a început

VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN GRECIA
—

.

Primire deosebit de călduroasă, manifestări
de înaltă stimă și admirație
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ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE ÎNTRE PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU Șl PREȘEDINTELE CONSTANTIN KARAMANLIS
La Palatul Prezidențial din Atena
au început marți după-amiază, con
vorbirile oficiale intre președintele
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Elene, Constan
tin Karamanlis.
în timpul convorbirilor, la care
participă tovarășa Elena Ceaușescu,
prim viceprim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România,
convorbiri desfășurate într-o at
mosferă sinceră, prietenească, pre

.

ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Constantin Karamanlis au
avut un prim schimb de vederi in
legătură cu dezvoltarea relațiilor de
colaborare româno-elene, precum și
cu unele probleme ale vieții inter
naționale.
Abordindu-se o gamă largă de
probleme ale vieții internaționale,
în cadrul convorbirilor a fost subli
niată necesitatea de a se acționa
pentru crearea unei atmosfere de
încredere și colaborare în Balcani,

în Europa și In lume, apreciindu-se
că, in situația actuală, deosebit de
complexă și contradictorie, este ne
cesar să se acționeze consecvent
pentru soluționarea tuturor proble
melor numai pe calea pașnică, a tra
tativelor.
Un loc distinct l-a ocupat tn
convorbirile purtate situația din
Balcani, insistindu-se asupra spo
ririi eforturilor in vederea trans
formării acestei părți a planetei
intr-o zonă a colaborării și con

viețuirii pașnice, fără arme nucleare.
Convorbirile se desfășoară într-o
atmosferă de caldă cordialitate, În
țelegere și stimă reciprocă.

O primire prietenească pe pămîntul străvechii Elade, marcată de
numeroase manifestări de stimă și
admirație față de inalțil soli ai
poporului român — acestea sînt
auspiciile sub care a debutat vi
zita de stat pe care președintele
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
o întreprinde în Grecia, la invita
ția președintelui Republicii Elene,
Constantin Karamanlis.
Așteptată cu viu interes, apreci
ată de opinia publică din Grecia
drept un eveniment de referință
in dezvoltarea bunelor relații tra
diționale româno-elene, cea de-a
doua vizită pe care președintele
României o face In Republica Ele
nă a fost precedată de prestigioa
se și numeroase manifestări, ex
presie a stimei șl prețuirii de care
se bucură în lume România socia
listă, șeful statului român, proemi
nentă personalitate a vieții politi
ce internaționale, a cărui activitate
neobosită dedicată păcii și înțele
gerii, promovării Intereselor funda
mentale ale tuturor popoarelor este
bine cunoscută și aici, In Grecia, ca
pretutindeni pe planeta noastră.
Noua solie de prietenie, pace și
colaborare prilejuită de vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu în
Grecia a fost pusă amplu în evi
dență în aceste zile de presa grea
că, de emisiunile de radio și tele
viziune, fiind apreciată ca o etapă
deosebit de valoroasă în evoluția
pozitivă, mereu ascendentă, a rela
țiilor, pe multiple planuri, dintre
România șl Grecia, a prieteniei
dintre popoarele român și grec.
...Ora 11,15. Aeronava preziden
țială aterizează pe aeroportul Ellinikon al capitalei elene. Moderna
aerogară este împodobită, în cin
stea sosirii lnalților oaspeți, cu
drapelele de stat ale celor două

Este o zi strălucitoare de primă
vară. o zi călduroasă, asemenea
sentimentelor care animă cele două
popoare, intre care există o tradi
țională prietenie.
în întîmpinarea solilor poporului
român au venit pe aeroport pre
ședintele Republicii Elene. Constan
tin Karamanlis, însoțit de primul
ministru, Andreas Papandreu, cu
soția, de ministrul afacerilor exter
ne, Ioannis Haralambopoulos. secre
tarul general al Președinției Repu
blicii. Petros Molyviatis. directorul
cabinetului diplomatic al președin
telui Republicii. Anastasios Sideris,
șeful protocolului. Panayotls Tsounis. precum si ambasadorul N. Dia
mantopoulos cu soția, atașați pe
lingă președintele Republicii Socia
liste România șl tovarășa Elena
Ceaușescu, pe timpul vizitei, alte
persoane’ oficiale.
Erau prezenți, de asemenea, am
basadorul României la Atena. Ion
Brad, și ambasadorul Republicii
Elene la București, Michel Cottakis.
Numeroși cetățeni aflati pe ae
roport salută cu căldură pe înalții
oaspeți, dînd expresie profundei
stime față de solii poporului român,
prieteniei tradiționale pe care po
porul elen o nutrește față de po
porul român.
La coborîrea din avion, președin
tele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu sînt salu
tați cu deosebită cordialitate de
președintele Constantin Karamanlis
și de premierul Andreas Papandreu.
care adresează lnalților oaspeți un
■călduros bun venit. Cei doi pre
ședinți iși exprimă satisfacția pen
tru noua fntîlnire, fși string mîinile cu căldură. De asemenea, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl pri
mul ministru Andreas Papandreu
se salută cu căldură, cu cordiali
tate.
Președintele țării-gazdă prezintă
președintelui Nicolae Ceaușescu și

tovarășei Elena Ceaușescu perso
nalitățile elene venite în lntîmpinare.
La rtndul său. tovarășul Nicolae
Ceaușescu prezintă președintelui
Constantin Karamanlis și premie
rului Andreas Papandreu oficiali
tățile române care îl însoțesc — to
varășii Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului.
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe, Gheorghe Petrescu, mi
nistrul industriei de mașini-unelte,
electrotehnică și electronică. Con
stantin Mitea. consilier al președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia. Mihail Ionel Cetăteanu, adjunct
al ministrului aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodă
ririi fondurilor fixe, și alte persoa
ne oficiale. La vizită participă,
de asemenea, tovarășul Valentin
Ceaușescu.
în continuare, președintele Con
stantin Karamanlis îl invită pe
președintele Nicolae Ceaușescu în
fata drapelului Republicii Elene,
Tovarășul Nicolae Ceaușescu salută
drapelul.
într-o atmosferă solemnă răsună apoi acordurile imnurilor de
stat ale celor două țări.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Constantin Karamanlis
trec în revistă garda de onoare.
Cei doi președinți, tovarășa Elena
Ceaușescu, împreună cu primul mi
nistru al Greciei și doamna An
dreas Papandreu, cu miniștrii afa
cerilor externe ai celor două țări
salută pe membrii guvernului șl
autoritățile militare și civile prezente, între care se află președintele parlamentului, Ioannis Alevras. prefectul Atticii, principalii
comandanți ai armatei grecești.
Ambasadorul României prezintă
celor doi șefi de stat pe membrii
Ambasadei Republicii Socialiste
România la Atena.

(Continuaro în pag. a II-a)
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Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu
oferite de președintele Constantin Karamanlis
Președintele
Republicii
Elene,
Constantin Karamanlis, a oferit, la
Palatul Prezidențial, un dineu oficial
in. onoarea președintelui Republicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, și a tovarășei Elena
Ceaușescu.
Au luat parte la dineu Andreas
Papandreu, primul ministru al gu
vernului grec. Ioannis Alevras,

președintele parlamentului, loannls
Haralambopoulos, ministrul afaceri
lor externe, Apostolos Lazaris, minis-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Toastul președintelui
Constanții Karamanlis

Toastul președintelui
Nicolae Ceausescu

Domnule președinte,
Sînt deosebit de fericit să vă primesc încă o dată pe
dumneavoastră și pe doamna Ceaușescu în patria mea.
Vă primesc ca pe un prieten personal, dar și ca pe un
conducător care înfruntă problemele epocii noastre cu
realism și curaj.
Frecvența contactelor noastre exprimă gradul de apropiere înregistrat în ultimii ani în relațiile celor două
popoare ale noastre.
într-o epocă în care neîncrederea provoacă serioase
probleme in lume și alimentează divergențele cronice,
noi urmăm drumul colaborării, cu spirit de încredere
reciprocă și de bunăvoință. Iar această colaborare bi
laterală se conturează în cadrul unei mai largi colabo
rări în zona balcanică.
Imaginea pe care nă-o oferă astăzi relațiile noastre
și, în general, climatul care domnește în Balcani este
în evidenta opoziție cu cele ce se petrec în alte zone,
nu chiar atît de îndepărtate, unde, chiar dacă acestea
nu constituie teatrul unor confruntări sîngeroase, sînt
biciuite de discordii endemice și de intense contradic-

Domnule președinte,
Doamnelor și domnilor,
Ne face o deosebită plăcere să ne aflăm, din noii,
pe pămîntul ospitalier al Republicii Elene și să vă
adresăm, cu acest prilej, dumneavoastră, domnule pre
ședinte, și întregului popor grec prieten un salut
călduros și cele mai bune urări.
Vizita pe care o facem astăzi este o nouă expre
sie a bunelor relații dintre țările și popoarele noas
tre, a dorinței comune de a conlucra tot mai larg,
de a ridica pe noi trepte tradiționalele legături de
prietenie și colaborare dintre ele.
Ne bucură să constatăm, domnule președinte, că, în
cadrul vizitelor reciproce, al întîlnirllor și convorbi
rilor purtate împreună la Atena și București, am sta
bilit relații personale, prietenești sincere și trainice,
care au avut și au un rol important în dezvoltarea
colaborării și conlucrării româno-elene. în spiritul și pe
baza înțelegerilor convenite cu aceste prilejuri, s-au
intensificat contactele politice, au sporit schimburile co-
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La dineul șl recepția oferite In onoorea președintelui Nicolae Ceaușescu șl a tovarășei Elena Ceaușescu de președintele Constantin Karamanlis
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Împreună cu tovarășa elena ceaușescu, In grecia
PLECAREA DIN CAPITALĂ

PRIMIRE DEOSEBIT DE CĂLDUROASĂ,
MANIFESTĂRI DE ÎNALTĂ STIMĂ Șl ADMIRAȚIE
(Urmare din pag. I)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, a plecat, marți diminea
ța, din Capitală, într-p vizită de stat
in Grecia, la invitația președintelui
Republicii Elene, Constantin Kara
manlis.
Șeful statului român este însoțit In
această vizită de tovarășii Gheorghe
Oprea, prim viceprim-ministru al
guvernului, Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, Gheorghe Petres
cu, ministrul industriei de mașini*
unelte, electrotehnică și electronică,
de alte persoane oficiale.
La plecare, tovarășul Nicolae
Căaușesfeu și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost salutați de tovară
șii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil
Bobu, Cprnel Burtică, • Virgil Cazacu,
Lina Cibbanu, Ion Coman. Nicolae
Constantin, Constantin Dăscălescu,
Ion Dincă, Janos Fazekas. Ludovic
Fazekas, Cornelia Filipaș, Petre
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe
Pană Ion Pățan, Dumitru Popescu,
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Voitec,
Emilian Dobrescu, Petru Enache. Mi
hai Gere, Nicolae Giosan. Suzana
Gâdea, Ana Mureșan, Elena Nae,
Constantin Olteanu, Cornel Onescu,
Ion Ursu, Richard Winter. Marin
Enache.
Tovarășii din conducerea de partid
și de stat au venit Împreună cu so
țiile.
Erau prezențf membri al C.C. al
P.C.R., al Consiliului de Stat și ai
guvernului, conducători de instituții
centrale și organizații de masă și
obștești, generali.
Au fost de fată Însărcinatul cu a

faceri ad-lnterlm al Republicii Elene
la București, Elie Clia, și membri ai
ambasadei.
Ceremonia plecării a avui loc pe
aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul
aerogării se afla portretul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, Încadrat de
drapelele partidului și statului.
Numeroși cetățeni ai Capitalei, ve
nit! la aeroport, au salutat cu multă
căldură pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu șl pe tovarășa Elena
Ceaușescu. Exprimînd simțămintele
întregii noastre națiuni, ei le-au urat
succes deplin In această vizită, con
vinși că noul dialog la nivel Înalt
romano-elen — expresie a bunelor
relații de prietenie, stimă si colabo
rare care s-au statornicit intre
România și Grecia — va da un nou

șl remarcabil impuls dezvoltării le
găturilor de conlucrare dintre țările
noastre. In interesul celor două po
poare, al cauzei păcii, destinderii,
securității și cooperării internaționa
le.
Totodată, eeî prezențl și-au mani
festat adinca dragoste și prețuire
față de conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru pentru activi
tatea neobosită pe care o desfășoară
pentru Înflorirea continuă a patriei,
pentru creșterea prestigiului și rolu
lui României pe arena internațională.
La scara avionului, un grup de pio
nieri au oferit buchete de flori tova
rășului Nicolae Ceaușescu *1 tovară
șei Elena Ceaușescu,
La ora 9,45, aeronava prezidențială
• decolat, lndreptîndu-se spre Atena.

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
,
SOFIA
Cu prilejul survolării teritoriului Republici! Populara Bulgaria doresc
«ă vă adresez un călduros salut tovărășesc și cele mal bune urări de sănă
tate și fericire, iar poporului bulgar vecin și prieten, noi și tot mai mari
succese în dezvoltarea economico-sbcială a țării. In construcția noii
orinduiri.
îmi exprim, și pe această cale, convingerea că bunele relații de prie
tenie și colaborare dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o dezvol
tare continuă, pe multiple, planuri, în interesul și spre binele popoarelor
român șl bulgar, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume.

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

Un moment emoționant In cere
monialul primirii : pionieri și șoimi
ai patriei îl lntîmpină cu entuzias
mul inimilor tinere pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, Inmînează fru
moase buchete de flori tovarășei
Elena Ceaușescu, înaltelor persona
lități ale țării-gazdă.
De asemenea, un grup numeros de
muncitori români, aflați in Grecia in
cadrul înțelegerilor de cooperare economică, precum șl membrii fami
liilor lor fac o călduroasă primire
președintelui țării. îi adresează en
tuziaste urări de bun venit si mult
succes în noua sa misiune de pace
și colaborare.
„Trăiască prietenia șl colaborarea
eleno-română" ! Acesta este textul
urării arborate la aeroportul Ellinikon pe o imensă eșarfă albastră, pe
care este desenat, de asemenea, un
porumbel, simbol al păcii și rațiunii.
Prin conținutul său, această lozincă
concentrează auspiciile sub care a în
ceput și urmează să se desfășoare
vizita de stat a președintelui Româ
niei, spiritul din care slut nutrite ale
sele manifestări de stimă și prețuire
cu care oficialitățile și populația ca
pitalei Republicii Elene ii lntîmpină
pe lnalții oaspeți români.
După ceremonia sosirii, președinte
le Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu, președintele Con
stantin Karamanlis, ceilalți oaspeți
români, însoțiți de personalitățile
oficiale elene aflate la aeroport, se
îndreaptă spre Atena.
Coloana oficială de mașini, escor
tată de motocicllștl, străbate renumi
ta arteră Faliron. apoi cunoscutele
bulevarde ale Atenei, Amalias șl
Vasilis Sofias. lndreptîndu-se spre
reședința rezervată inalților oaspeți
pe timpul vizitei.
Magistralele capitale! Grecie! slnt
împodobite cu drapelele de stat ale
Republicii Socialiste România și Re
publicii Elene. De-a lungul traseului,
numeroși locuitori ai Atenei salută
cu simpatie pe solii poporului român,
le adresează urări de bun venit
Coloana de mașini trece prin fața
porții lui Hadrian, ridicată de atenieni în secolul al II-lea al erei noas
tre. pentru a exprima recunoștința
lor Împăratului roman, un admirator
al culturii și artei elene.
Atena, orașul atltor șl atltoe ves
tigii nemuritoare ale geniului uman,
purtlndu-și cu mlndrie pecetea vie a
celor trei milenii și jumătate de isto
rie, se Înalță astăzi cutezător pe ver
ticala prezentului lntr-un ușor Iden
tificabil efort de Înnoiri șl prefaceri.
Atena de astăzi, vestitul leagăn al
culturii antice, este, totodată, oglin
da cea mal fidelă a eforturilor de
puse, la scara Întregii Grecii, pentru
modernizare, pentru propășire ecom>
mică, socială, culturală. Vestigiile
trecutului de cultură și civilizație —
păstrate de orașul care-și leagă nu
mele de existenta unor mari oameni
politici, artiști și scriitori al antichi
tății, de Homer, de Platon si Perlele,
de Pitagora — stau alături de edifi
cii publice și locuințe care prin noua
linie arhitectonică sînt o replică dată
modestiei caselor mici din vechea
Plaka — „inima" de altădată a ora
șului. Au fost construite numeroase
cartiere noi, iar vechile localități în
conjurătoare — redimensionate. Toa
te acestea au făcut ca Atena contem
porană. capitala țării, unde se con
centrează peste un sfert din popu

lația țării șl două treimi din produc
ția industrială, să aibă înfățișarea
unei adevărate metropole, avind ca
notă predominantă ritmul înalt de
industrializare și extinderea continuă
pe orizontală.
Pe Întregul traseu, deosebit de animat la ora tind coloana oficială
străbate orașul, flutură tricolorul
românesc.
După trecerea de piața „Syntagma",
traseul este flancat pînă la Palatul
prezidențial, reședința inalților oas
peți români, de .ostași în ținută de
paradă, care prezintă onorul. In
apropierea Palatului Maximos, reșe
dința rezervată inalților oaspeți pe
timpul vizitei, o impresionantă mul
țime de locuitori ai Atenei. unii
dintre ei greci originari din România
și părinții unor studenți greci care iși
fac studiile în țara noastră, membri
•1 Asociației de prietenie eleno-română, intr-o atmosferă entuziastă, de
înaltă însuflețire, îl salută pe înalții
soli ai poporului român. Din mijlocul
celor veniți să-și exprime sentimen
tele de profundă prețuire pentru pre
ședintele României se rostesc urări
de bun venit, se scandează numele
tovarășului Nicolae Ceaușescu, răsu- l

nă ovații, se aclamă îndelung pentru
prietenia dintre România și Grecia.
Numeroși participanți poartă pancarte
cu portretul tovarășului Nicolae
Ceaușescu. Sub soarele luminos de
mai flutură tricolorul românesc. To
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu răspund cu căldură
acestor emoționante manifestări de
prețuire și stimă.
în această atmosferă, care pune
pregnant în evidență existența între
România și Grecia a unor bune și
strînse raporturi de colaborare și
prietenie, coloana de mașini ajunge
la Palatul Maximos. pus la dispozi
ție solilor poporului român pe perioa
da vizitei oficiale în Grecia. Con
struit în secolul al XIX-lea, restau
rat și reamenajat după 1974, palatul
a devenit reședință pentru inaltii
oaspeți, străini.
Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu sosesc la Palatul
Maximos însoțiți de președintele
Constantin Karamanlis, care, conducîndu-i în reședință, se întreține cor
dial și îndelung cu înaltii oaspeți
români, Ia urează Încă o dată un

bun venit în Grecia. Se exprimă cu
acest prilej dorința ca noua vizită să
se constituie într-o contribuție rodni
că la dezvoltarea relațiilor de colabo
rare româno-grecești.
Impresionantul ceremonial de Ia
sosire, primirea cu cele mal Înalte
onoruri, manifestările călduroase
făcute de populația Atenei pun in
evidență satisfacția și acordul deplin
al poporului grec față de preocupă
rile statornice existente în cele două
țări de a-și întemeia colaborarea
pe raporturi de prietenie și conlucra
re, întărite de-a lungul secolelor, da
a dezvolta bogate și trainice legături
pe multiple planuri — politic, eco
nomic, tehnico-științifie și cultural.
Ele sînt o grăitoare dovada a faptu
lui că Intre țările noastre s-a dez
voltat. mai ales in anii din urmă, un
dialog constructiv, care, potrivit
aprecierilor împărtășite la Atena de
reprezentanți ai vieții politice și economice, este de natură să intensi
fice și să diversifice schimburile de
valori materiale și spirituale cores
punzător aspirațiilor celor două po
poare, in interesul cauzei păcii, des
tinderii și colaborării în Balcani, in
Europa, ca și tn întreaga lume.

„Aportul președintelui Nicolae Ceaușescu!
la înfăptuirea aspirațiilor de pace
ale contemporaneității este unanim cunoscut
și apreciat"
Oplnla publică din Grecia — așa
cum reiese din acțiunile ce au pre
mers vizitei de stat a președintelui
României, din ecoul interviurilor acordate presei și radiotelevlziunii elene de președintele țării noastre, din
declarațiile unor importante «persona
lități ale vieții politice elene, din
manifestările prilejuite de apariția
albumului consacrat României, ope
rei strălucite a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, din manifestările sponta
ne cu care populația capitalei l-a
lntîmpinat pe solii poporului român
prieten — este încredințată și doreș
te ca noul dialog româno-elen la ni
vel înalt să dinamizeze relațiile din
tre cele două țări, conferind noi
perspective extinderii colaborării bi
laterale. Iată temeiul pentru care
populația Atenei, animată de cele
mai sincere sentimente de stimă șl
prețuire, a făcut solilor poporu
lui român o primire deosebit de
călduroasă.
Semnificația deosebită a vizitei de
stat a președintelui României în Gre
cia este subliniată atit de manifes
tările cu care a debutat, de ecoul In
presă, de declarațiile unor persona
lități elene, cit și de ecoul acestei
vizite în alte țări. In acest sens,
Ioannls Pottakis, ministru ad-lnterlm
la Ministerul Coordonării, declară:
„Salutăm cu sentimente de sinceră
prietenie vizita în țara noastră a
președintelui
României,
Nicolae
Ceausescu, și a doamnei Elena
Ceausescu.
Cunoaștem strinsele legături eare
apropie popoarele noastre. Cunoaș
tem, de asemenea, că lupta pentru
independență națională a Greciei a
început pe teritoriul României. A

eeastă amintire a trecutului istorie
întovărășește permanent relațiile de
prietenie ?i colaborare dintre țările
și popoarele noastre. Niciodată in
trețut țările noastre nu s-au găsit in
conflict sau pe poziții diferite. Tot
deauna s-au preocupat pentru susți
nerea acelorași idealuri de pace,
progres și prosperitate. Aceste strinse legături din trecut stau in pre
zent la baza raporturilor dintre cele
două țări. Acum insă, relațiile noas
tre se găsesc intr-un stadiu nou de
dezvoltare, după alegerea In Grecia a
unui guvern socialist. împreună lup
tăm astăzi pentru destindere, pentru
pace, pentru cuceriri noi In domeniul
social.
Este cunoscut și apreciat aportul
președintelui Nicolae Ceaușescu in
lupta pentru înfăptuirea acestor as
pirații ale contemporaneității. Perso
nalitatea șefului statului român pre
domină in regiunea Balcanilor și aceasta, după părerea mea, va da
sensul real al convorbirilor ce vor
avea loc incepind de astăzi in Grecia.
înțelegerile la care se va ajunge
In timpul vizitei in domeniul dezvol
tării cooperării economice și tehni
co-științifice pe termen lung vor des-,
chide noi orizonturi in relațiile din
tre țările și popoarele noastre.
■ Legăturile tradiționale dintre po
poarele noastre, legăturile strînse
dintre guvernele Greciei și României,
precum și legăturile personale dintre
președintele Nicolae Ceaușescu și
șeful noului nostru guvern socialist,
Andreas Papandreu, vor asigura, sînt
sigur, o multilaterală dezvoltare a
raporturilor eleno-române, o coope
rare largă și statornică in folosul și
spre binele poporului grec și poporu-

Iul român, al cauzei păcii și foițelegerii internaționale".
In preajma vizitei oficiale a pre
ședintelui tării noastre in Grecia,
scriitorul italian Ugo Ragozzino, di
rectorul ziarului „La Gazzetta del
Mattino", autorul volumelor „Da
Ceaușescu !“ și „Umanismul politie
al lui Ceaușescu", și Vito Cusumano,
membru al C.C. al P.S.I., deputat al
parlamentului italian, autorul prefe
ței la acest ultim volum apărut re
cent in Italia, au trimis pe adresa
Ambasadei române de Ia Atena tele
grame în care-și exprimă satisfacția
pentru această nouă solie de pace și
colaborare.
„Apropiata vizită oficiali ce urmea
ză să o efectuați în Grecia — scrie
Ugo Ragozzino — este pentru mine
o fericită ocazie de a vă exprima to
tala adeziune și aprobare fată de li
nia politică promovată de dumnea
voastră in apărarea păcii și securită
ții internaționale. După recentut
mare succes pe care l-ați obținut in
China, slnt legitime urarea și spe
ranța de a obține aceleași rezultate
pentru destinderea în Mediterana, re
zolvarea urgentă a problemei ciprio
te, cunoscind poziția clari exprimată
de dumneavoastră în acest sens cu
ocazia intilnirii recente avute cu șeful
statului turc. Vă asigurăm, domnule
președinte, că și pentru italieni dum
neavoastră reprezentați un simbol
concret al păcii și securității".
Iar în telegrama adresată de depu
tatul Vito Cusumano se spune s „Cu
ocazia apropiatei dumneavoastră vi
zite oficiale in Grecia, vă rog să pri
miți, stimate domnule președinte,
urările cele mai sincere pentru suc
cesul rodnicei dumneavoastră activi
tăți in slujba păcii șl a destinderii".
i

„Un eveniment de importanță deosebita pentru amplificarea
relațiilor bilaterale, pentru pacea in Balcani și in lame"
POSTUL NATIONAL AL TELEVI
ZIUNII ELENE, ERT, a transmis in
tegral. in seara zilei de 3 mai. inter
viul acordat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România.
în prezentarea emisiunii s-au pro
iectat imagini sugestive din capitala
României, aspecte din viața cotidiană
a poporului român.
în emisiunea lor de marți, postu
rile de radio și televiziune din Atena
au prezentat pe larg, în buletinele
de știri și radiojurnale, ceremonia
sosirii pe aeroportul internațional
atenian a solilor poporului român,
președintele Nicolae Ceaușescu șl to
varășa Elena Ceaușescu. Cu acest
prilej s-a subliniat importanța aces
tei vizite și a convorbirilor ce se vor
purta.
Cotidianul „TA NEA" — ziarul eu
cel mai mare tiraj în Grecia — a
scris, printre altele : „La întilnirile
care vor avea loc vor fi discutate
probleme privind pacea, destinderea
și dezarmarea, probleme bilaterale,
precum și propunerile pe care le-a
făcut președintele român, prin inter
viul acordat ziarului nostru, privind
convocarea conferinței la nivel înalt
a țărilor balcanice și a unei conferin
țe speciale in legătură cu denuclearizarea Balcanilor".
Un alt cotidian de mare circulație,
„ELEFTHEROTYPIA". scrie : „Dom
nul Ceaușescu va discuta la Atena
probleme economice speciale, precum
și unele probleme internaționale. Cu
precădere vor fi discutate problemele
colaborării balcanice și denuclearizirii Balcanilor. Domnul Andreas Pa
pandreu va expune, dealtfel, domnu
lui Nicolae Ceaușescu pozițiile gu
vernului grec în ce privește diver
gențele greco-turce și problema ci
priotă".
Sub titlul „Astăzi sosește președin
tele Nicolae Ceaușescu", ziarul „RIZOSPASTIS", organul Partidului Co
munist din Grecia, publică, pe prima
pagină, însoțit de portretul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, un articol in
care se fac referiri la problemele ce
vor fi discutate în cadrul Intilnirii
la nivel înalt româno-elene. Printre
acestea, ziarul menționează promo-

AMPLE RELATĂRI SI COMENTARII
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PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI IN GRECIA
varea în continuare a colaborării ro
mâno-elene, precum și probleme le
gate de situația din Balcani, în cen
trul atenției aflîndu-se adoptarea de
măsuri privind pacea și destinderea,
pentru transformarea regiunii !ntr-o
zonă denuclearizată.
„ACROPOLIS" publică un articol
consacrat vizitei președintelui Nicolae
Ceaușescu la Atena, in care se arată:
„Colaborarea in Balcani, crearea li
nei zone denuclearizate și posibilita
tea convocării unei conferințe la ni
vel înalt a țărilor din regiune vor
constitui principalele teme ale con
vorbirilor pe care le va avea pre
ședintele României, domnul Nicolae
Ceaușescu, în cadrul vizitei sale ofi
ciale pe care o începe astăzi la
Atena".
Sub titlul „Președintele României,
domnul Nicolae Ceaușescu, șoeește
astăzi în Atena", ziarul „TO VIMA"
publică în prima pagină un articol
referitor la importanța vizitei oficiale
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu,
Împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, o efectuează la Invitația
președintelui Republicii Elene, Con
stantin Karamanlis. „După cum a de
clarat președintele Nicolae Ceaușescu
In interviul său acordat, ieri, ziaru
lui -Ta Nea-, la Atena va discuta
și problema pregătirii unei consfă
tuiri speciale In legătură cu crearea
unei zone denuclearizate In Balcani,
precum și propunerea sa privind con
vocarea unei conferințe la nivel
înalt a conducătorilor țărilor bal
canice".
In continuare, articolul se referă la
întrevederea pe care tovarășul Nicolae
Ceaușescu o va avea cu președintele
Republicii Elene, Constantin Kara
manlis. și la celelalte activități prevă
zute în programul vizitei.

„KATHIMERINI" publică In prima
pagină, sub titlul „La invitația
domnului Constantin Karamanlis,
domnul Nicolae Ceaușescu sosește
astăzi Intr-o vizită oficială de patru
zile", un articol în care prezintă
principalele momente ale vizitei.
Sub titlul „Nicolae Ceaușescu
sosește astăzi la Atena", cotidianul
„AVGHI", organul P.C. din Grecia —
interior, publică In prima pagină
portretul tovarășului Nicolae
Ceaușescu și un articol in care, prin
tre altele, arată : „Trecerea In revistă
a principalelor probleme internațio
nale, situația din Europa, Orientul
Apropiat, zona Mării Mediterane și. In
special, cooperarea In Balcani vor
constitui principalele subiecte ce vor
fi examinate In timpul convorbirilor
dintre președintele Nicolae Ceaușescu
și conducătorii greci".
De asemenea, ziarul prezintă pe larg
poziția României In principalele pro
bleme Internaționale, exprimată de
tovarășul Nicolae Ceaușescu tn Inter
viul acordat ziarului „Ta Nea", po
ziție care, după cum subliniază zia
rul. coincide cu punctele do vedere
ale guvernului elen.
Ziarul „APOGEVMATINI" serie!
„Convocarea unei conferințe la ni
vel Înalt a țărilor balcanice va
fi propusă, in timpul convorbiri
lor la Atena, de către președin
tele Nicolae Ceaușescu, care sosește
astăzi In Grecia, împreună cu Elena
Ceaușescu.
Discuțiile eu președintele Republi
cii Elene, Constantin Karamanlis, care
II va lntîmpină la aeroport, împreună
cu primul ministru, Andreas Papan
dreu, vor fi consacrate, In afară de
relațiile bilaterale, unor probleme
balcanice și internaționale, cum ar fi
pacea și dezarmarea, E firesc ca

domnul Papandreu si discute eu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și propu
nerea sa privind crearea unei tone
denuclearizate In regiunea Balca
nilor",
Cotidianul „MESIMVRINI- serie,
la rindul său : „In timpul convorbi
rilor cu președintele Ceaușescu se
așteaptă ca, in afara problemelor bi
laterale, să fie discutate și proble
mele regiunii noastre In general, cum
este cea a Orientului Apropiat. Vor
fi discutate, de asemenea, și propu
nerile privind crearea unei zone de
nuclearizate in Balcani. Tot cu acest
prilej vor fi discutate și alte proble
me arzătoare ale epocii noastre".
„NAFTEMBORIKI", in articolul
„Solie de pace a poporului român
pe străvechiul pămlnt al Eladei",
prezintă pe larg contribuția adusă de
președintele Nicolae Ceaușescu și de
președintele Constantin Karamanlis
la dezvoltarea relațiilor bilaterale și
eforturile depuse pentru asigurarea
unui climat de pace, securitate și În
țelegere in Balcani, tn Europa șl In
lume. Slnt evocate rezultatele con
vorbirilor anterioare la nivel Înalt ei
se subliniază necesitatea conlucrării
dintre cele două țări și popoare, pe
plan economic, politic șl cultural.
Totodată, se evidențiază faptul că
noua lntttolr* va constitui un nou
prilej și un eveniment do importanță
deosebită pentru amplificarea șl di
versificarea, pe toate planurile, a re
lațiilor bilaterale. în același timp,
slnt reliefate rezultatele fructuoase
obținute la recenta sesiune a Comi
siei mixte interguvernamentale ro
mâno-elene șl perspectivele de viitor.
„Dezvoltarea ascendentă a relații
lor economice bilaterale" se intitulea
ză articolul consacrat vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu de cotidianul „EX
PRESS". Se prezintă pe larg evoluția
acestor relații .In decursul anilor, subliniindu-se perspectivele ce vor fi
creata cu ocazia noii lntîlnir! la ni
vel Înalt
Ample articole consacră vizite! și
alte ziare car* apar la Atena — „AVRIANI", „ELEFTERI ORA* „ESTIA", „ETHNOS" fi altei*.

Întîlnire protocolară '
în cursul după-amiezll, președin
tele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și
tovarășa Elena Ceaușescu au făcut
o vizită protocolară, la Palatul pre
zidențial, președintelui Republicii
Elene, Constantin Karamanlis.
întîmpinîndu-i la intrarea in
Palatul prezidențial, președintele

Constantin Karamanlis l-a salutat
cu multă cordialitate pe președin
tele Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa
Elena Ceaușescu, conducindu-i apoi
spre salonul de pi’imire.
întrevederea dintre cei doi șefi de
stat. premergătoare convorbirilor
oficiale, s-a desfășurat într-o ambi
anță de stimă și înțelegere reciprocă,

In spiritul bunelor relații care s-su
statornicit între România și Grecia,
punind pregnant in evidență pro
funzimea și trăinicia sentimentelor
de prietenie și considerație dintre
popoarele român și elen, legate prin
afinități tradiționale și prin aspirații
comune de pace și progres.

La sosire, pe aeroportul Ellinikon din Atena
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trul cooperării economice, cunoscuți
oameni politici, personalități ale vieții
științifice și culturale din Grecia.
Din partea română, la dineu au
participat tovarășii Gheorghe Oprea,
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Ștefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe, Gheorghe Petrescu, mi
nistrul industriei de mașini-unelte,
electrotehnică și electronică, celelalte
persoane care îl însoțesc pe președin

tele României fn această vizită.
Au fost prezenți ambasadorul
României la Atena și ambasadorul
Greciei la București.
în timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de deosebi
tă cordialitate, președintele Republi
cii Elene, Constantin Karamanlis, și
președintele . Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
au rostit toasturi, care au fost ur
mărite cu profund interes și vie sa
tisfacție de cei prezenți.

în continuare s-a desfășurat re
cepția oferită în onoarea președinte
lui Republicii Socialiste România și
a tovarășei Elena Ceaușescu de
președintele Republicii Elene.
Recepția a reunit personalitățile
prezente la dineu, precum și condu
cători și alți reprezentanți ai parti
delor politice din Grecia, personali
tăți marcante ale vieții politice, eco
nomice. culturale și științifice.
Au luat parte, de asemenea, șefii
misiunilor diplomatice acreditați la

Atena, precum și alți membri ai
corpului diplomatic.
în timpul recepției, distinșii soli al
poporului român, tovarășul Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu, împreună cu președintele
Republicii Elene și primul ministru
s-au întreținut într-o ambianță de
cordialitate cu numeroși invitați —
personalități ale vieții politice, eco
nomice, cultural-științifice din Grecia.
Dineul și recepția s-au desfășurat
într-o atmosferă caldă, prietenească.

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

merciale — al căror volum a cres
cut, în perioada 1976—1981, de
circa 2,5 ori — s-a extins coope
rarea economică, tehnico-științifică
și culturală.
Consider însă că potențialul eco
nomic, tehnic și științific, în con
tinuă creștere, al României și Gre
ciei oferă, în continuare, noi posi
bilități pentru extinderea acestei
colaborări, în folosul ambelor po
poare, al cauzei păcii și colaborării
internaționale.
Domnule președinte,
Ca țări vecine și prietene, situa
te în aceeași zonă geografică,
România și Grecia au, în mod fi
resc, multe interese comune. Ele
sînt profund interesate să conlucre
ze activ pentru promovarea unei
atmosfere politice de încredere,
destindere și largă colaborare în
Balcani, în Europa și în lume, care
să le permită lor — cît și celorlalte
popoare — să-și consacre din plin
eforturile în direcția asigurării pro
gresului economic și social, în con
diții de pace și securitate.
Ne preocupă profund actuala si
tuație internațională, care continuă
să fie deosebit de complexă și
contradictorie. Ne aflăm — se poate
spune — într-o etapă de mari
schimbări pe plan mondial, de
realizare a unui nou echilibru
între state șl grupări de state —
și, pînă la înfăptuirea acestui
echilibru, ne putem aștepta la
noi ciocniri, la noi momente de
încordare în viața internaționa
lă. Criza economică mondială —
care se adîncește continuu, afectînd practic toate țările —
ea și cursa înarmărilor, agravează
și mai mult situația internațională,
creînd uriașe pericole la adresa

securității și independenței popoa
relor, a păcii întregii lumi.
în actualele împrejurări — cînd
problema centrală a epocii pe care
o trăim este aceea a păcii sau a
războiului — este mai imperios ca
oricind ca popoarele să-și uneas
că eforturile și să conlucreze tot
mai strîns pentru oprirea agravă-.
rii încordării internaționale, pen
tru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere și pace.
România — ca și Grecia, dealt
fel — acordă o atenție deosebită
situației de pe continent. Sîntem
hotărîți să depunem toate efortu
rile pentru ca, la reluare, reuniu
nea de la Madrid să se desfășoa
re cu rezultate pozitive, să ducă
la convocarea unei conferințe con
sacrate încrederii și dezarmării pe
continent, la asigurarea continuită
ții procesului de colaborare și
securitate în Europa.
Pornind de la realitatea că pe
continentul nostru s-au acumulat
uriașe cantități de arme nimicitoa
re, România militează cu hotărîre
pentru oprirea amplasării rachete
lor cu rază medie de acțiune și tre
cerea la retragerea celor existente,
pentru eliminarea definitivă a ar
melor nucleare din Europa și re
ducerea treptată a tuturor arma
mentelor, sub un control interna
țional efectiv.
Considerăm că este în interesul
tuturor popoarelor acestui conti
nent să se facă totul pentru o Eu
ropă fără arme nucleare, o Euro
pă unită, bazată pe respectarea
orînduirii sociale din fiecare țară,
o Europă a colaborării, securității
și păcii !
Acordăm o atenție deosebită si
tuației din Balcani. Ne pronunțăm
pentru soluționarea pe calea trata
tivelor a tuturor problemelor care
mai există Intre țările acestei re

giuni, pentru dezvoltarea colaboră
rii și bunei vecinătăți, pentru
transformarea Balcanilor într-o
zonă a conviețuirii pașnice, fără
arme nucleare. Aș dori să mențio
nez că, în ce o privește, România
nu are nici un fel de probleme cu
nici un stat balcanic, ci are relații
bune, de colaborare, cu toate aces
te state. Apreciem că este ne
cesar să fie intensificate efortu
rile pentru soluționarea justă și
durabilă, pe calea tratativelor, a
problemei Ciprului, pornindu-se de
la necesitatea asigurării indepen
denței, securității și integrității te
ritoriale a acestei țări, a convie
țuirii pașnice a celor două comu
nități cipriote. România consideră
că există condițiile necesare pentru
realizarea unei întîlniri la nivel
înalt a statelor din Balcani, consa
crată discutării căilor și modalită
ților practice de depășire a proble
melor existente, ale întăririi încre
derii, colaborării și păcii. Aceasta
s-ar înscrie, fără îndoială, ca un
important act pozitiv în viața po
poarelor noastre, în viața întregu
lui continent.
Interesele păcii șl securității po
poarelor cer să se renunțe defini
tiv la călea armelor, la confrun
tări militare. Viața arată că nu
există probleme — oricît de difici
le ar fi ele — care să nu poată fi
soluționate pe cale pașnică, prin
tratative, dacă se pornește de la
dreptul fiecărui popor de a se dez
volta liber și independent, fără nici
un amestec din afară.
Imperativul cel mai arzător al
zilelor noastre este oprirea cursei
înarmărilor, trecerea la măsuri
concrete de dezarmare, și în pri
mul rînd de dezarmare nucleară.
Acordăm, în acest sens, o atenție
deosebită apropiatei sesiuni a Or
ganizației Națiunilor Unite, consa

crată dezarmării — și dorim să ne
aducem întreaga contribuție la
luarea unor hotărîri și măsuri con
crete în cadrul acesteia.
Apreciem, de asemenea, că este
necesar să se depună eforturi .mai
energice în vederea lichidării sub
dezvoltării, pentru instaurarea unei
noi ordini economice internaționa
le, bazată pe deplină egalitate și
echitate.
Considerăm că trebuie să creas
că și mai mult rolul și contribuția
Organizației Națiunilor Unite, a
celorlalte organizații internaționa
le, la soluționarea problemelor lu
mii de azi, cu participarea egală a
tuturor statelor, indiferent de mă
rime sau orînduire socială.
Doresc să subliriiez, cu satisfac
ție, colaborarea bună dintre Româ
nia și Republica Elenă, în cadrul
Organizației Națiunilor Unite și în
alte organisme internaționale, și
îmi exprim convingerea că această
conlucrare se va amplifica și mai
mult, în interesul celor două po
poare, al cauzei destinderii și păcii
în lume.
Aș vrea, în încheiere, să exprim
convingerea și dorința ca și aceas
tă vizită, convorbirile cu dumnea- .
voastră, domnule președinte, să
contribuie la dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor dintre țările
noastre, precum și la întărirea co
laborării și păcii în Balcani, în Eu
ropa și în întreaga lume.
Cu această convingere, doresc să
toastez :
— în sănătatea și pentru feri
cirea dumneavoiastță. domnule pre-;
ședințe; în sănătatea domnului
prim-mi nistru; pentru progresul și '
prosperitatea poporului elen, prieten ; pentru prietenia și colaborarea româno-elenă.
în sănătatea dumneavoastră, a
tuturor ! (Aplauze).

Moment din timpul întîlnirii protocolara

Toastul președintelui Constantin Karamanlis
(Urmare din pag. I)
ții. Desigur că la crearea acestui
climat au contribuit și contactele
personale dintre conducătorii din
regiunea noastră, și în special ale
noastre, care s-au transformat în
tr-o prietenie sinceră și rodnică.
Regret că acest efort este slăbit de
Turcia prin comportarea sa inad
misibilă față de Grecia.
Faptul că, deși sistemele noastre
diferă din punct de vedere social
și politic, relațiile noastre urmează
un drum ferm, ascendent, consider
că se datorează atașamentului noș
tri comun față de principiile Cartei
țiunilor Unite și ale Actului fi
nal de la Helsinki, în special res
pectării principiilor independenței,
suveranității tuturor statelor și
neamestecului în treburile interne.
Acesta este și motivul pentru care,
cu toate că aparținem unor alianțe
diferite, punctele noastre de vede
re converg în multe probleme in
ternaționale.

Aș putea spune că se Identifică
într-o problemă considerată a fi
crucială pentru epoca noastră. Mă
refer la limitarea înarmărilor și,
prin aceasta, la consolidarea păcii.
Aspirație care nu poate fi realizată
decît numai prin controlul echili
brului de forțe la nivelul cel mai
redus posibil. Fiindcă numai astfel
poate să dispară neîncrederea care
predomină în relațiile internaționa
le și care este alimentată de cursa
înarmărilor. Și acest lucru nu este
greu de înfăptuit dacă, într-adevăr,
îl dorim. Deoarece practic este ușor
să se evalueze forțele fiecărei părți
și să fie reduse sau sporite în cazul
în care se constată un dezechilibruCei care neagă această procedură
sînt fără îndoială nesinceri atunci
cînd relevă necesitatea întăririi pă
cii internaționale.
în epoca noastră neliniștită,
domnule președinte, există multe
și periculoase probleme, și vechi, și
recente- Nu pot să le amintesc pe
toate, deoarece în repetate rinduri

le-am discutat și ne cunoaștem re
ciproc punctele de vedere. Mă voi
referi însă la problema cipriotă,
deoarece aceasta înveninează at
mosfera din regiunea noastră și
creează pericole pentru noi toți.
în acest sens, va trebui, cred, să
o considerăm ca o problemă co
mună, nu numai noi, popoarele
balcanice, ci și comunitatea inter
națională, ale cărei rezoluții sînt în
mod provocator disprețuite.
Personal, consider că toate aceste
probleme care preocupă astăzi lu
mea pot să-și găsească soluționa
rea dacă există rațiune și bunăvo
ință. Guvernele noastre pot apre
cia într-un mod diferit unele din
aceste probleme. Dar le abordează
întotdeauna cu bunăvoință. De aceea, aceste probleme nu afectează
prietenia și colaborarea noastră.

Domnule președinte,
Prietenia între popoare, ca dealt
fel și între oameni, are nevoie de

o grijă permanentă. Are nevoie de
o continuă fructificare și îmbogă
țire. Altfel, este în pericol să-și
piardă puterea și să degenereze în
tr-o relație convențională. Desele
noastre contacte personale, precum
și încrederea reciprocă ce caracte
rizează relațiile noastre, nu numai
că apără prietenia eleno-română
de acest pericol, dar o întăresc și
o reînnoiesc continuu. Acest ade
văr este confirmat și de întîlnirea
noastră de astăzi. O întîlnire care
va da un nou impuls colaborării
dintre cele două popoare ale noas
tre și ne va permite să avem un
util schimb de idei în marile pro
bleme ale epocii noastre.
Cu aceste gînduri, ridic paharul
pentru prosperitatea poporului ro
mân prieten, pentru sănătatea și
fericirea dumneavoastră, domnule
președinte, și a doamnei Elena
Ceaușescu. (Aplauze).

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Constantin Karamanlis trec în revistă garda de onoare

Primire piietenească, deosebit de călduroasă la sosirea pe pămîntul străvechii Elade
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RECEPTIVITATEA FAȚA DE NOU sursa vitalității teoriei revoluționare
La Împlinirea a 184 de ani de la
nașterea lui Karl Marx, personalita
tea și opera sa sînt înconjurate de
prețuirea și recunoștința clasei mun
citoare, ale oamenilor muncii de pre
tutindeni pentru excepționala con
tribuție adusă la cauza luptei de eli
berare de orice exploatare și asu
prire a celor ce muncesc. în is
toria omenirii nu a existat o operă filozofică și politico-socială
care să-i fi influențat atit de puter
nic cursul precum opera lui Marx.
întemeind concepția științifică, re
voluționară despre natură și socie
tate — materialismul dialectic și
istoric — și descifrînd căile asigură
rii victoriei revoluției socialiste și ale
făuririi unei ortnduiri noi, a dreptă
ții și echității sociale, teoria marxistă
a devenit conștiința autentică a clasei
muncitoare, a cucerit mințile și ini
mile a sute de milioane de oameni,
transformindu-se în ghid al acțiunii
practice, revoluționare, materializîndu-se în profundele procese socialpolitice care au schimbat ireversibil
sensul istoriei umane și harta politică
a lumii în răs
timpul ultimului ......... ...................
secol ; „o gindire care a devenit
lume" — cum a
fost, pe bună
dreptate, caracterizată.
Sînt și rațiuni
le pentru care fi
lozofia marxistă
s-a aflat mereu
și continuă să se
afle în Centrul
celor mai . im
portante si mai
semnificative con
fruntări teoreti
ce. Tot mai mulți
sint acei filozofi,
economiști,
so
ciologi, politologi
care, chiar fără
a-i
împărtăși
ideile, se rapOrtează la maf
xism, ii comentează și îl inter
pretează,
recunoseîndu-i
im
plicit
valoarea ___________
teoretică și me
todologică. După
cum observa filozoful francez Henri
Lefebvre, „astăzi nimeni printre
oamenii de cultură nu ignoră ter
minologia și elementele materialis
mului istoric și dialectic, pe scurt
ale marxismului". Este de remarcat
că filozofi nemarxiști de diferite
orientări — „realistă", fenomeno
logică,
existențialistă, structura
listă etc. — manifestă receptivitate
față de marxism, subscriu la unele
din tezele și concluziile sale. Sociolo
gul francez G. Gurvitch. da pildă, in
încercarea de a fundamenta o episte
mologie a sociologiei, releva rolul
dialecticii marxiste, al conceptelor
de determinism,, cauzalitate socială,
al celui de clasă ; A. Touraine sub
liniază însemnătatea descoperirilor
lui Marx privind rolul muncii în
transformarea naturii și a omului inșuși etc.
O expresie a ecoului și influenței
gindiril marxiste în contemporanei
tate o reprezintă, neîndoios, „specia
lizarea" a numeroși ideologi burghezi
In domeniul marxismului, încercările
tot mai asidue șl mai concertate de
a-1 combate sau discredita. O idee
predilectă, întreținută de exponenți
ai ideologiei burgheze, pretinde că
marxismul ar fi intrat într-o pro
fundă „criză", dă fiind un produs al
secolului al XlX-lea n-ar mai fi
adecvat noilor condiții ale zilelor
noastre, păstrindu-și doar semnifica
ția „unui fenomen cultural și aca
demic".
Susținătorii unor asemenea aser
țiuni pierd insă din vedere. înainte
le toate, adevărurile clare pe care
le evidențiază faptele vieții, realită
țile sociale. Asemenea aspecte, la
:are sintem mârtori, precum accen- .
luarea universalității procesului re
voluționar mondial. Înfăptuirea trans
formărilor socialiste intr-un număr
Se țări de pe mai multe continente,
opțiunea a numeroase popoare pen;ru forme socialiste de organizare,
igravarea fenomenelor de criză

din capitalismul contemporan arată
că omenirea a evoluat ți evoluează
tocmai in sensul întrevăzut de Marx,
Socialismul reprezintă astăzi o re
alitate majoră, profund caracteristică
pentru epoca noastră, aducînd o stră
lucită confirmare ideilor fundamen
tale ale lui Marx despre inevitabili
tatea pieirii capitalismului și a în
locuirii lui cu o orînduire nouă, su
perioară, despre canacitatea clasei
muncitoare și a partidului său revo
luționar de a-și îndeplini misiunea
de forță conducătoare a luptei de
eliberare.
Este adevărat că unele teze și Idei
ale lui Marx, purtînd amprenta unor
situații specifice epocii in care au fost
elaborate, a nivelului cunoașterii din
acel timp, sînt corectate de însăși evoluția societății, de cuceririle și
progresele cercetării științifice. în
suși Lenin, cum 6e știe, a adus con
tribuții însemnate la dezvoltarea și
Îmbogățirea teoriei marxiste. Dar a
trage de aci concluzii cu privire la
o „criză a marxismului" ar însemnă
a ignora o coordonată a sa funda-

164 DE ANI
DE LA
NAȘTEREA
LUI
KARL MARX

mentală — șl anume deschiderea spre
nou, capacitatea de a se îmbogăți
necontenit prin integrarea noilor con
cluzii puse în evidență de practica
social-istorică, de cuceririle științei.
Marx a stăruit în mod deose
bit asupra acestei trăsături a teoriei
revoluționare. El n-a avut niciodată
pretenția că adevărurile descoperite
de el ar fi definitive și infailibile,
căci o asemenea optică ar fi venit in
contradicție, ar fi negat chiar esența
teoriei revoluționare create de el —
dialectica materialistă, care, după cum
Însuși remarca, „in înțelegerea poziti
vă a realității existente include totodață înțelegerea negării, acestei re
alități, a pieirii ei necesare, pentru
că ea privește fiecare formă reali
zată in mișcare, adică și sub aspec
tul ei trecător"... „Aceiași oameni
care stabilesc relațiile sociale co
respunzătoare dezvoltării produc
ției lor materiale — nota Marx
cu alt prilej — produc și princi
piile, ideile, categoriile corespunză
toare relațiilor lor sociale. Aceste
idei, aceste categorii sint, prin ur
mare. tot atit de puțin eterne ca și
relațiile pe care Ie exprimă. Ele sint
produse istorice trecătoare".
Concluzie cu atit mâi actuală,
in împrejurările actuale, cfnd asis
tăm la atit de profunde transformări
sociale și naționale in întreaga lume,
la o atit de largă diversificare a con
dițiilor in care acționează partidele
comuniste și muncitorești. Problema
care se pune in aceste împrejurări
este, așadar, nu de a repeta mereu,
considerindu-le sacrosancte, idei enunțate la timpul lor de întemeieto
rii socialismului științific, ci de a
potența la maximum capacitatea de
Înnoire proprie teoriei revoluționare,
inlăturind orice manifestări «au ten
dințe de închistare dogmatică șl imo
bilism, de a prospecta lucid, integral
și concret noile realități In spiritul
dialecticii materialiste, de a dezvol

în uitima vreme, după cum au putut remarca cititorii,
iarul nostru s-a preocupat mai mult de una dintre fornele de seamă ale procesului instructiv-educativ, ale
erfecționării cadrelor — doctoratul. în coloanele sale
-au semnalat, pe lingă numeroase împliniri, și unele
leajunsuri, s-au făcut propuneri menite să ducă ia O mal
nare eficiență a efortului social în acest important secor al creației spirituale și materiale din țara noastră. în
ontinuarea acestei preocupări, am stat de vorbă cu o
eamă de reputați cercetători din mai multe domenii ale
tiinței, cu cadre universitare de prestigiu, doctori și
loctori docenți. Iată concluzia, mai mult decit sintetic
edată. a acestor convorbiri : „Doctor" este un titlu de
noare, care consfințește o pregătire excepțională inr-un domeniu oarecare al științei. El este încununarea
p ani și ani de studiu, de activitate laborioasă in proucție. Doctorul este un „vîrf" in domeniul respectiv și
ocietatea — care a investit atit in el — așteaptă de la
1, pe bună dreptate, contribuția cea mai înaltă, de cea
nai mare calificare.
Doctoratul nu este un scop in sine ; el reprezintă,
um spuneam, o formă de perfecționare, o modalitate de
porire a contribuției celor ce muncesc la creșterea proucției de bunuri materiale și spirituale. Acest lucra ii
emonstrează munca a mii și mii de doctori și de docsranzi care iși desfășoară activitatea in clipa do față.
în acest sens, tovarășul
irof. univ. dr. Ilie Văduva,
ectorul Academiei de stuiii economice, ne-a decla
mat :
— într-adevăr, titlul de
loctor este încununarea
mui efort asiduu, desfășu■at. uneori, pe durata unei
’ieți. Pentru orice institu
ie de învătămint superior,
itlui de doctor pe care ii
icordă reprezintă un act de
' excepțională răspundere
- sub raport profesional,
lolitic și moral. Chiar
doctorand" reprezintă, de
cum. o titulatură subliliind excepția meritorie,
n acest sens, cred că toți
actorii care concură la
electarea candidaților la
olocviul de admitere penru doctorat — in primul
înd
unitățile socialiste
înde aceștia iși desfășoară
ctivitatea — trebuie să ne
jute, recomandindu-ne eementele cele mai valo
rase. cele care au 0bInut rezultate deosebite în
iroducție. in cercetare, s-au
listing printr-un comporament ireproșabil sub toae raporturile.

în articolul de față, pie
rind de la o sesizare so
sită la redacție, ne vom
ocupa de unele abateri de
la aceste cerințe. Dar să
hu anticipăm...
La ultimul colocviu pen
tru admitere la doctorantu
ra care ă avut loc lă Aca
demia de studii economică
din Capitală, in aprilie
1981, cel care fusese numit
președintele unei comisii,
prof. univ. dr. N. Sută, șe
ful catedrei Relații econo
mice internaționale, vine
într-o zi la ore și vede aglomerație lingă biroul
său. Se interesează despre
ce este vorba și află că are
loc... colocviul de admi
tere la doctorantura, pe
care ar fi trebuit să-l
conducă ; șapte-opt candi
dați participaseră de acum
la colocviu. (Aici tre
buie să deschidem o pa
ranteză. Conducerea Aca
demiei a socotit ulterior
Că este mai bine ca ăcele cadre didactice care
vor conduce lucrări de
doctorat să nu facă parte
din comisia de -admite
re ; totodată, ca pre
ședinte al comisiei să fie

ta, îmbogăți și aplica creator tezele
socialismului științific corespunzător
condițiilor noi. Este cerința că
reia secretarul general al partidului
nostru, tovarășul Nlcolae Ceaușescu,
i-a dat o magistrală exprimare, sub
liniind că legea dezvoltării marxis
mului „a fost și rămine împrospăta
rea neîncetată a esenței sale din iz
vorul gindiril și cunoașterii univer
sale, din cuceririle tuturor științelor,
din experiența socială inepuizabilă și
in continuă amplificare a societății
omenești. Aceasta cere o receptivita
te maximă față de tot ce este nou
și progresist in lume, sintetizarea
roadelor întregii cunoașteri, găsirea
răspunsului la problemele pe care
viața le ridică neîncetat in fața oa
menilor, pe care Ie pune evoluția in
perspectivă a societății. Numai in fe
lul acesta filozofia clasei muncitoa
re va putea să acționeze in sensul
afirmat de Marx — de a nu se re
zuma la a explica lumea, ci de a
contribui la transformarea ei".
în acest spirit a acționat și acțio
nează cu consecvență Partidul Co
munist Român, o
contribuție esen
țială avind In acest sens secre
tarul general ăl
partidului, a cărui
prodigioasă acti
vitate teoretică și
practică reprezint
tă un strălucit exemplu de spirit
creator, de gindire originală, de
cutezanță in fun
damentarea unor
idei și orientări
Înnoitoare. p« ba
za
cunoașterii
profunde a ideo
logiei clasei mun
citoare. a contac
tului permanent
<Ju
viața, a
confruntării teo
riei cu practica.
Sub conducerea
sa, partidul nos
tru a asigurat con
tinuarea și ridi
carea pe o treap
tă superioară a
experienței acu
mulate in anii
construcției socialiste, valorifielnd
ceea ce s-a dovedit pozitiv, dezvăluind
cu principialitate erorile săvirșite in
anumite perioade. Tocmai în acest
fel au devenit posibile revitalizarea
gindiril teoretice, soluționarea adec
vată a noilor probleme ridicate de
construcția socialistă. Prin apli
carea creatoare a principiilor ge
nerale ale materialismului dialec
tic și istoric la condițiile istori
ce concrete ale României, prin con
cluziile noi, izvorîte din analiza
științifică a realităților vieții sociale,
partidul nostru și-a adus și își aduce,
alături de celelalte partide comuniste
și muncitorești, propria contribuție
la dezvoltarea gindiril și practicii
revoluționare. înfăptuind cu succes
mărețele obiective stabilite de Con
gresul al xn-lea, poporul nostru îsi
sporește aportul la întărirea forței și
prestigiului socialismului in lume, la
victoria cauzei păcii șl progresului,
a ideilor socialismului și comunismului.

in viata organizațiilor de partid

De la o dezbatere bună
la o utilă inițiativă
ciplina muncii șl discipli
na de partid : întîrzierea
unor lucrări, folosirea ne
rațională a timpului de
lucru, colaborarea neco
respunzătoare intre unele
compartimente, existenta
unui sistem informațional
insuficient de mobil, ab
sente și intirzieri de la
program. Au fost criticați
șefi de compartimente,
comuniștii în cauză, s-au
făcut propuneri pentru
Îmbunătățirea muncii. O
analiză bună și necesară
— a subliniat la un mo
ment dat tovarășa Ga
briela Dârlău, secretara
biroului organizației de
bazâ. „Așa este — a con
firmat și tovarășul Geor
ge PăunesCu, directorul
întreprinderii. Dar mai
trebuia să facem ceva : să
analizăm și modul in care
se exercită disciplina
muncii $1 în deplasările
efectuate In străinătate.
Această sarcină mă anga
jez s-o Îndeplinesc eu,
dacă e de acord biroul
organizației
de
bază,
pentru o altă adunare ge
nerală". Așadar, o dez
batere bună naște o ini
țiativă bună. (Constantin
Priescu).

într-una din primele
adunări generale de după
alegerea biroului organi
zației de partid, in dez
baterea comuniștilor de la
întreprinderea de comerț
exterior „Universaltractof" din Brașov s-a aflat
o problemă de mare ac
tualitate — „disciplina
muncii șl disciplina de
partid".
Primele informații fur
nizate de referatul pre
zentat in adunare ne-au
lăsat impresia că tema va
fi abordată exclusiv in
mod pozitiv. De ce 7 Pen
tru că existau fapte care
justificau o asemenea abordare. Colectivul Între
prinderii — în care comu
niștii reprezintă peste 35
la sută —- a reușit să asi
gure pentru 1982 con
tracte ferme pentru în
treaga producție de trac
toare destinate expor
tului și un portofoliu im
portant de comenzi și
pentru 1933. Dar referatul
biroului organizației de
partid a epuizat repeda
rezultatele pozitive. După
care a numit cu exac
titate acele fapte care in
tri in contradicția eu dis

Intransigență comunistă
cest mod. Maiștrii Gheorghe Leahu și Severin Iriciuc au încercat să oprească risipa, S-au opus
insă unele cadre de con
ducere, care gîndeau că
e mai comod să încarci
de-a valma materialul din
hala de turnare decît să
alegi de o parte feroalia
jele, iar de altă parte
zgura.
Plenara comitetului de
partid a criticat cu aspri
me atitudinea directoru
lui combinatului, ing.
Cristian Boiangiu, a șefi
lor de secție și a hotărit
ca toți cei vinovați să fie
sancționați pe linie de
partid.
Reprezentantul
ministerului, prezent la
plenară, a aplicat, de ase
menea, p6 loc, măsuri ad
ministrative
împotrivă
celor vinovați. Plenara a
hotărit totodată să recu
pereze feroaliajele arun
cate la haldă. Acțiunea a
început imediat. In frun
te s-au situat, cum era
firesc, comuniștii. într-o
săptămînă s-au recuperat
1 000 de tone feroaliaje.
Au fost luate măsuri ca
sortarea feroaliajelor să
se facă corespunzător tncă
de Ia elaborarea acestora.
Toate acestea sînt dovezi

La Combinatul metalur
gie Tulcea, în ultimele
luni s-au petrecut unele
lucruri nefirești. Feroali
ajele, cu toate că erau
produse în cantitățile pla
nificate, nu se regăseau
în producția-marfă livra
tă beneficiarilor. între
ceea ce se scotea din cup
toare și ce ieșea pe poar
ta combinatului ca pro
duse finite erau diferen
te de ci teva mii de tone
de feroaliaje. Observind
această anomalie, comu
niștii de la uzina de fe
roaliaje au atras atenția
conducerii combinatului.
Nesocotindu-și obligații
le sale elementare ca facttor de conducere și în
deosebi ca membru de
partid, directorul n-a vrut
să ia in considerare sesi
zarea făcută. La propu
nerea maistrului Gheorh ghe Leahu, a fost convo
cată 'plehafă -coAiitetului
de partid din combinat.
Unde se pierdeau fero
aliajele 7 Sub ochii maiș
trilor, ai șefilor de secții,
ai conducerii combinatu
lui. în hala de turnare,
feroaliajele se amestecau
cu zgura', se aruncau apoi
La halda de zgură. Luni
in șir s-a procedat în a-

forța ei de • interveni
eficient pentru remedie
rea acestora. (Neculai
Amihulesei).

NE SCRIU CITITORII

Activul de partid în acțiune
Există oare posibilități
ca cea de-a doua linie de
fabricație cu o capacitate
de 3 060 tone de ciment
in 24 de ore să atingă
înainte de termen para
metrii proiectați ? Iată
o întrebare pe care, cu
Citva timp in urmă, și-au
pus-o comuniștii de la
Combinatul de lianți și
azbociment Bicaz. Și pen
tru a ști dacă, intr-ade
văr, acest lucru era reali
zabil, comitetul de partid
a inițiat in prealabil stu
dierea posibilităților exis
tente, apelind la spiji
nul activului de partid.
Răspunsul a fost afirma
tiv. Comitetul de partid,
pe baza sugestiilor for
mulate, a întocmit un
program concret de mă
suri, la înfăptuirea căruia
au fost antrenați, cu răs
punderi nominale, și un
mare număr de tovarăși
din activul de partid din
întreprindere. De pildă,
rezolvarea problemelor la
partea mecanică a fost
încredințată
maistrului

Gheorghe Lamuri, mai
strului Gheorghe Chivoiu
și șefilor de echipă Ale
xandru Deneș ți Gheorghe
Zaiț. De automatizare și
acționare electrică au răs
puns ing. Pavel Mărculeț
și șefii de echipă Petre
Hău și Constantin Apopei, iar de șamotare,
muncitorul specialist Cor
nel Neagu. Astfel, prin
atragerea activului de
partid nu numai in fazele
de consultare dar si la aplicarea celor hotărite,
colectivul de muncă al fa
bricii de ciment a izbu
tit să înregistreze un re
marcabil succes: atin
gerea cu un trimestru mal
devreme a parametrilor
proiectați la cea de-a
doua linie de fabricație.
Ba mai mult. In uncie pe
rioade, noua linie func
ționează la parametrii su
periori celor prevăzuți
inițial. (Vasile Stolerii,
secretarul comitetului de
partid de la Combinatul
de lianți și azbociment
Bicaz).

biroului organizației de
bază, cum și-au îndeplinit
sarcinile comuniștii care
activează in aceste dome
nii, cum au fost îndepli
nite măsurile anterioare și
ce se va întreprinde tn
viitor".
Semnatarul ne semna
lează, de asemenea, modul
superficial in cară de
curge invățămintul poli
tico-ideologic din atelier,
faptul cd propagandistul
numește de la o lecție la
alta 2—3 cursanți ca să co
pieze din unele articole
răspunsurile ți să le ci
tească apoi cursanților.
După părerea sa, „a-plicîniu-se astfel de metode, in
vățămintul politico-ideo
logic, care are menirea să
îmbogățească pregătirea
politică a comuniștilor,
nu își atinge obiectivul
urmărit", tn încheiere, to
varășul Aurel Meteieancă
ne informează că tn
adunările de partid a cri
ticat aspectele semnalata,
dar, tntrucit observațiile
sale au rămâs fără ecou,
s-a hotărit să scrie tiărului.
Grupaj realizat de

Constantin
VARVARA

România-film prezintâ:

cizăm că tocmai situația
acestor doi doctoranzi face
obiectul sesizării de care
am amintit).
— De ce să nu fi fost
Bondrea și Făniță 7
— Pentru că ii cunoș
team din timpul facultății
ca elemente slab pregătite,
neaplicate studiului. Indis
ciplina te.
De la tovarășul prorector
Al. Puiu am aflat ulterior
că neanuntarea profesoru
lui N. Sută „a fost 0 defi-

Papaianl, Dana Dogaru, Ioana
Pavelescu, Octavian Cotescu, Geor
ge Motoi, Tatiana Filip, Dan Condurache, Corina Cfyistantinescu,
Elisabeta Adâm, Dan Damian, An
drei Bursacl șl Alexandru Repari.
Film realizat In studiourile Centru
lui de producție cinematografică
„București*

tule de 3 șl 4 și chiar 2.
Ața a fost notat studentul
Făniță in cel patru ani de
studii.
La examenul de licență
insă, o surpriză plăcută I
Tovarășul
profesor Al.
Zamfir apreciază că baga
jul de cunoștințe al studen
tului merită 10 (zece). O
evoluție strălucită, care ne
bucură, cu atit mai mult
cu cit a avut loc doar in
citeva săptămifti...
La celălalt doctorand,

— Cum de nu ați fost re
partizat în București, tova
rășe Bondrea ?
— N-au fost decît vreo 60
de locuri... (și media, gindim noi, nu 1-a îndrituit...).
— Trebuia să vă prezen
tați la post in septembrie
1977. în cartea dumnea
voastră de muncă, la
punctul 1. scrie : întreprin
derea „Timpuri noi". Bucu
rești, încadrat la 18 noiem
brie 1978. Deci un an șl
trei luni nu ați lucrat ni-

Se poate intra în profesie

pe poarta din dos?
întrebări la care s-a răspuns și altele la care se așteaptă răspuns
legătură cu

spus câ... fac și eu parte
din comisie șl m-a poftit
la colocviu. în aceste con
diții, firesc, am refuzat.
(Aflăm de la tovarășul —
actualmente — prorector
Al. Puiu cft profesorul
N. Sută a fost poftit în ca
litate de......... observator".
Nu cunoaștem acest grad
universitar). Vă rog cu in
sistentă să rețineți că nu
m-am plîns și nu mă nlîng
de vreo „ofensă personală",
deoarece eu nici nu m-am
propus, nici nu m-am nu
mit singur șl, in definitiv,
nici nu m-am recuzat din
comisie. în aceste condiții,
am făcut o cerere ca să nu
mi se repartizeze nici un
doctorand. După o vreme,
după multe insistențe, am
acceptat să conduc lucrări
le a 1—2 doctoranzi, cu
condiția ca aceștia sA nu
fie Bondrea Aurelian și
Făniță Cornel.
(Este locul, aid, «ă pre-

unele examene de admitere

eiențA organizatorici da
care se face vinovat un
fost prorector*. De fapt,
ne dusesem la A.S.E. pen
tru a discuta Cu tovarășul
Tudor Baron, prorectorul
care coordonează docto
ratele. cind am aflat că
tov. AI. Puiu este foarte
supărat pentru că... l-am fi
ocolit „Dacă sînt acuzat,
vreau să știu pentru ce" —
ne-a spus d-sa. Cine ii aeuzase pe tov. Al. Puiu șl
pentru ce, n-am înțeles.
Dar să revenim...
Cercetăm foaia matricolă
a studentului Făniță T.
Cornel, admis in 1973 la
A.S.E., Facultatea de co
merț, absolvent tn 1977 eu
specialitatea Relații econo
mice internaționale : 8. 8, 5.
S. 5. 7. 5, 8, 5, 5... RătAdți,
în cei patru ani de studii,
patru de 9 șl un 10. Dat,
atenție, cele de mai sus
sint notele, să le zicem așa,
finale ; înaintea celor de 5
și de 6 stau scrise și des-

la Bondrea A. Aurelian,
lucrurile stau altfel. Predo
mină notele de 8 și 9, nu
tint rare nici cele de 10 (șl
5, e adevărat). Cit pe-aci
să punem sub semnul În
trebării afirmațiile tovară
șului N. Sută. Răsfoim tnsA
mal
departe
cataloguL
Strălucită eerie a absolvit
atunci, in 1977, Facultatea
de comerț ! Unul după al
tul, integraliști cu 10 !
Mal departe, viața iși ur
mează curtul obișnuit. Bon
drea Aurelian este reparti
zat la întreprinderea „Electrobanat“-Tlmișoara. Stăm
da vorbă cu el; nu tnsă tn
orașul da pe Bega, ci In
Capitală, la un institut
unde se face cercetare de
vlrf, Ia Institutul național
pentru creație științifică șl
tehnică (INCREST). (Pen
tru că aici este Încadrat !).
Stăm de vorbă in prezența
«ecretarel organizației de
partid, tovarășa Dorina
Cioclrlle.
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FAPTUL II
I
DIVERS I
De

toata lauda

Muzeul „Vasile Pârvan" din
Birlad și-a sporit zestrea cu
două noi ți valoroase colecții
de artă, donate de doi oameni
care s-au născut, trăiesc și
muncesc in acest oraș : medicii
Marcel Vainfeld și Stefan BuCevschi. Este vorba de două
mari și valoroase colecții de artă
orientali și extrem orientală și,
respectiv, de artă populară ro
mânească. Ele reunesc un mare
număr de piese foarte rare și
chiâr unicate, intre care vase de
porțelan din China, Japonia și
India din secolele XVII—XIX,
miniaturi, statuete și evantaie,
pictură românească pe sticlă și
lemn din secolele XVII și
XVIII și multe altele. Cele două
colecții vor fi expuse in săli
speciale ale muzeului birlădean
recent renovat. Potrivit apre
ciem specialiștilor, colecțiile
celor doi donatori valorează mi
lioane de lei. Dar gestul lor —
infinit mai mult !

Un omagiu
Chipul celei ce a fost Maria
Zidatu, Erou al Muncii Socialis
te, care s-a aflat chiar de la în
temeiere, tn 1949, in fruntea eboperativei agricole Păulești (Satu
Mare), a fost imortalizat intr-un
emoționant tablou de talentatul
artist plastic sătmărean Ion
Popdan. l)n omagiu adus Măriei,
care și-a consacrat întreaga via
ță luptei pentru înflorirea sa
tului, pentru prosperitatea con- ■
sătenilor săi. Omagiu dedir
împlinirii a două decenii de
încheierea cooperativizării ag,C.
culturii. Tabloul iși va ocupa
un loc de aleasă cinstire în noua
secție de artă contemporană a
muzeului județean.
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Bravo, copii!
Știm cu toții cite pagube poa
te pricinui recoltei bruma.
De aici, întrebarea : Cum poa
te fi contracarată bruma ? în
trebare la care și-au propus si
răspundă copiii de la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei din
Huși. Cîțiva ingenioși pioniericercetători, între care Filip
Raini, Ene Adrian, Relu Erașcu
și Marian Coman, îndrumați de
maistrul ton Bălan, au imaginat
Si realizat 0 instalație pe cit de
simplă, pe atit de ieftină și pe
care specialiștii o consideră deo
sebit de eficientă pentru com
baterea brumei. Prin producerea
fumului, ea împiedică formarea
și acțiunea distrugătoare a bru
mei pe o suprafață de peste
cfnet hectare de grădină. Insta
lația a fost premiată la con
cursul național „Pași spre vii
tor".
Brave, capii I

doctorat

eăieri. De ce nu v-ațl pre
zentat la post 7
—• La Timișoara 7 Ce să
tac acolo 1 Am stat acasă.
— Si din ce ați trăit un
an șl ceva de zile 7
Mă privește sfidător i
— N-am furat...
(El, e mare lucru, trebuie
«ft recunoaștem I Bravo
lui ! Deci să scriem apăsat,
să știe o țară întreagă :
tn Intervalul august 1977 —
noiembrie 1978, conform
propriei sale declarații,
economistul Aurelian A.
Bondrea, din București, nu
a furat I)
— Si din ce-att trăit, re
pet 7 Cine v-a plătit mincarea, hainele, benzina, ra
tele apartamentului și așa
mal departe 7
— Mama...
— Si pe urmă 7
— Am trecut prin trans
fer la „Timpuri noi".
— Nu puteați fi trans
ferat, tntrucit la „Electro-
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A fost odată...

A fost odată ca niciodată... A
fost odată un bunic pensionar
care a cișțigat pe un libret de
econbmii un autoturism. Poves
tea începe cu aproape un an în
urmă și s-a brodit ca tocmai atunci nepoata lui, de profesie
arhitectă, să-și găsească un FătF.rumos și să facă nuntă fru
moasă. Și l-a poftit nepoata la
nuntă și pe bunicul ei din Dîm
bovița, și bunicul s-a ridicat ți
a grăit :
— Eu, fata moșului, n-am
să-ți dau în dar un Ducîpal care
mănincă jar. ci o herghelie înItreagă. la mașina pe care am
ciștigat-o și drum bun.

I
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UN NOU FILM ROMÂNESC
„CALCULATORUL MĂRTURISEȘTE*
- producție a Casei de filme Unu.
Scenariul : Radu Aneste Petrescu,
Mihai Dimltriu. Decoruri I Mircea
Ribinschl. Costume : Dorina Șortan.
Muzica i Ramon Tavernier. Imagi
nea t Vivl Drâgan Vasile. Regia i
George Cornea. Cu i George Con
stantin, Mircea Diaconu, Sebastian

I

Duna critica•••
Intr-o scrisoare primi
tă de la comunistul Aurel
Meteieancă, dulgher in
atelierul de edile, secția
mecano-energetică de la
Întreprinderea de utilaj
petrolier „1 Mai" din Plo
iești, ni se semnalează
Citeva manifestări de for
malism în activitatea or
ganizației de bază nr. 31
din care face parte. Astfel,
adunarea generală din
luna martie a avut înscrise
pe ordinea de' zi trei
puncte : activitatea orga
nizației U.T.C., activitatea
celor două grupe sindicale
din atelier luate separat și
discutarea abaterilor de la
disciplină ale unui mem
bru de partid. Semna
tarul scrisorii arată că
adunarea s-a prelungit
inutil, n-au fost adoptate
nici un fel de măsuri și, In
consecință, a fost lipsită
de eficiență. După opinia
sa, „mult mai bine era
dacă se dezbătea o singură
problemă, activitatea or»
ganizației U.T.C. sau a
grupelor sindicale, sau ac
tivitatea organizațiilor de
masă și obștești, care ar fi
cuprins și pe primele
două, pe baza unui refe
rat cuprinzător și analitic,
din cate să reiasă munca

Ada GREGORIAN

cadrul didactic cu cea mai
mare funcție administrati
vă. în această situație,
prof. N. Sută nu a mai fă
cu} parte din comisie, iar
președinte al ei a fost
numit prof. univ. dr. Al.
Puiu, pe atunci decan al
Facultății de comerț. Nu
mai Că...).
— După o vreme — ne
relatează, la solicitarea
noastră, profesorul N. Sută
— a «renit la mine tovară
șul decan Puiu, care mi-a

în

care relevă capacitatea
organizației de partid de
la întreprinderea tulceană
de a sesiza deficiențele,
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Frumoasă poveste — veți spu
ne
vă ți
g dumneavoastră — dar nu
Ivă
grăbiți. De atunci încoace,
părăs
părăsit
de toți
și suferind, buni
tul
________
de bătrlni din județul cul a fost internat la un cămin
ța. Si cu toate nerghelt Dimbovt. putere
, cu toate
hergheliile
primite,
nepoa, de cai
. putere primite, nepoata nu IțL..
învrednicit nici măcar cu o
zită.
Și astfel, povestea devine lî.
grozitor de tristă...

banat" n-ați fost încadrat.
Nu apare in cartea de
muncă.
— Da. am primit negație.
(De ce să nu admitem că
mai există și oameni ne
știutori in materie, chiar
dacă au absolvit tnvățămintul superior 7 Oameni
care susțin că te poți trans
fera de la o întreprindere
unde nu ai fost Încadrat
sau că poți primi „nega
ție" după un an și mal
bine de ia absolvire 7 Poa
te că mai există... în căzui
de față nu outem Insă ad
mite ipoteza, pentru că tînărul în cauză are chiar in
familie o sursă deosebit de
bine plasată pentru a cu
noaște normele legale: ta
tăl său, Aurei Bondrea, di
rectorul Direcției personaiinvftțămint din Ministerul
Educației și învățămintului, om care âre in răspun
dere, in fiecare an. sute șl
mii de repartizări șl trans
ferări. Deci avea de unde
afla foarte exact și care
sînt obligațiile unui absol
vent repartizat de comisia
guvernamentală, el in ce
condiții se poate face trans
ferul. ți că o „negație"
după 15 luni este un act ce
merită o analiză mal aten
tă).
Dar să revenim la con
vorbirea cu Aurelian Bon
drea :
— 51 de la „Timpuri
noi" de ce ați plecat 7
— Pentru că la început
am lucrat ceva in meserie,
dar pe urmă m-au trimis in
producție, cu laminate, cu
chestii de-astea... Nu mă
pricepeam... (Fără comen
tarii I)
— Iar acum «Înteți la
INCREST, faceți cercetare
de vtrt.
— Da, mă ocup de con
tracte.
*
Ajunși In acest punct, ri
dicăm o nouă chestiune, tn
suita considerațiilor despre
doctorat: ce reprezintă
teza de doctorat ? Cei cu

care am stat de vorbă, ca
dre de valoare din econo
mie și invățămint. au fost
unanimi in a considera
teza de doctorat drept un
rezultat
al
experienței
practice ți teoretice a doc
torandului, o valorificare
de tip superior a cunoștin
țelor acumulate in produc
ție șl la masa de studiu de
către doctorand. în gene
ral, teza de doctorat este
considerată drept expresia
teoretică a preocupărilor
practice ale doctorandului,
în aceste condiții, nu pu
tem decît să ne exprimăm
nedumerirea in fata su
biectului tezei lui A. Bon
drea — cu a cărui expe
riență am făcut cunoștință
din cea mai autorizată sur
să : el fnsuși (șt care, aflăm tot de Ia el, Iă
INCREST se ocupă de
„partea economică a con
tractelor cu beneficiarii
cercetărilor institutului") :
„Strategia de dezvoltare a
relațiilor economice dintre
România și țările latinoamericane". Cititorul este
rugat să confrunte cele
spuse mat bus despre doc
torat șl despre teza de doc
torat cu realitatea activi
tății profesionale a lui A.
Bondrea ; ne Întrebăm
odată Cu el : ce știe A.B.
despre relațiile economi
ce româno—latino-americane 7 Unde și cind le-a
cunoscut 7 Ce poate produ
ce pentru perfecționarea
lor 7 Ce experiență, a cui
experiență o tncunună această teză 7... Și așa mai
departe — alte șl alte în
trebări al căror răspuns
este cunoscut tncă dina
inte. Sarcina conducătoru
lui științific se dovedește
a fi foarte dificilă...
...După cum ni se pare a
fl dificilă și tn cazul celui
lalt doctorand, Făniță Cor
nel. De ce 7 Vom reveni.

George-Radu
CHIROV1C1
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Intr-un fapt divers publicat
săptămîna trecută cu titlul „O
colecție neobișnuită" enumerăm
numeroasele obiecte extrase de
un medic teleormănean din eso
fagul și stomacul pacienților săi.
Iată că din Baia Mare primim
vestea despre isprava lui Viorel
Lazea, ajuns la miliție atit de
beat, incit nici nu mai știa cum
il cheamă. La restaurant a tot
cerut măsuri mari și tari. Pină
a provocat un scandal de pomi
nă. Cind i-a văzut pe oamenii
legii alături și auzind, probabil,
și de filmul „tnghițitorul de
săbii", a încercat să-i „impresio
neze" înghițind, pe rînd, citeva
bucăți de sirmd, o legătură de
chei Cu Chei Cu tot și un vlrf
de... cuțit. Dar pină la urmă
Lazea avea să-și dea seama că
legea nu „înghite" orice și... a
înghițit in sec.

I

Pentru astăzi s-a „înscris" la
cuvint cititorul nostru Vasile
Popescu :
„tntimplarea nu este amuzan
tă, dar merită «-o istorisesc
pentru neobișnuitul ei. Ion Săvoiu-Cernea din Călimănești
s-a căsătorit, cu acte in regulă,
deci legitim, cu o fată de la noi,
din comuna Măciuca, din același
județ — Vilcea. De la un timp,
văzlnd eu, ca șef al postului de
miliție Măciuca, precum că nu
mitul de cite ori mă întîlnea
mă ocolea și căuta să dispară
cit mai repede, mi s-a părut
ceva suspect in comportarea lui.
Azi așa, mllne așa, pină cind
m-am interesat la Călimănești,
de unde e de fel. Și ce credeți
Că am aflat Ș Am aflat că res
pectivul era căsătorit legal nu
numai cu femeia din Măciuca
de la noi, cu care are un copil,
ci și cu o femele din Tomșani,
tot legal, cu care are doi copii,
dar despre care n-a suflat nici
o vorbă cind a semnat al doilea
certificat de căsătorie. Deci, bi
gamie. Pentru care va da «eamă tn fața legii".
Rubrlcâ realizată da

Petre POPA
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Președintele Republicii Socialiste România

Vă exprim mulțumiri dumneavoastră pentru telegrama de condoleanțe
eu profundă -compasiune, pa care mi-ați adresat-o, In legătură cu încetarea
din viață a tovarășului Choe Hyon, membru ai Biroului Politic al C.C. al
Partidului Muncii din Coreea, membru al Comisiei Militare a Comitetului
Central al Partidului Muncii din Coreea, membru al Comitetului Popular
Central al R.P.D Coreene, vicepreședinte al Comisiei Militare a Comitetului
Popular Central al R.P.D. Coreene.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Muncii din Coreea
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Cronica

zilei

La cinematograful „Studio" din
Capitală se desfășoară, incepind de
marți, „Zilele filmului din R.S. Ceho
slovacă", organizate sub egida Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te, cu prilejul celei de-a 37-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei de sub
dominația fascistă. Manifestarea a
fost deschisă cu filmul artistic „Că
lăreții nocturni", in regia lui Martin
Holly, lung-metraj cu tematică socia
lă ce-și plasează acțiunea in perioa
da imediat următoare primului răz
boi mondial. Zile a)e filmului 'din
R.S. Cehoslovacă sint organizata și
la Constanța (între 7 și 9 mai).
La spectacolul de gală au luat par
te reprezentanți ai Consiliului Cultu-

rit și Educației Socialiste, Ministeru
lui Afacerilor Externe, Asociației ci
neaștilor, alți oameni de artă și cul
tură, un numeros public.
Au participat, de asemenea. Josef
Simon, ambasadorul Cehoslovaciei la
București, membri ai ambasadei,
precum și șefi de misiuni diplomatice
acreditați în tara noastră și membri
ai corpului diplomatic.

/

★
Tînărul profesor Bogdan Matei, de
la Școala populară de artă din
Buzău, a repurtat un frumos succes
la Expoziția internațională de artă
plastică „Art Expo", încheiată în
urmă cu cîteva zile la New York.
Juriul acestui concurs i-a atribuit în
unanimitate plasticianului român
marea medalie de aur.
De remarcat faptul că această dis
tincție întregește un palmares bogat
pentru cei 27 de ani ai lui Bogdan
Matei : 1976 — Medalia de argint la
Salonul de la Paris ; 1977 — Meda
lia de argint la cea de-a IX-a edi
ție a Concursului Academiei Inter
naționale „Lutece" ; 1980 — Medalia
de aur a Academiei Europene de
Arte Frumoase de la Bruxelles și
Medalia de vermeille la Expoziția in
ternațională de la New York.
(Agerpres)

GIURGIU: De două
ori mai multe aparta
mente decit în anul
trecut
In acest an, constructorii din
munic' (ul Giurgiu și-au intenșificaV, tmul
' . de. lucru
...... , ,pe șantlere, s U preocupat mai mult
de buna organizare a muncii și
de atragere pe schele a unor
noi echipe cu meseriași de înal
tă calificare. In acest fel, de la
Începutul anului și pină acum,
constructorii giurgiuveni au dat
in folosință oamenilor muncii
peste 300 de apartamente. Așa
dar, peste 300 de familii de
muncitori de la Combinatul
chimic; Șantierul naval și În
treprinderea textilă s-au mutat
in case noi, confortabile. Prin
de contur un nou și modern
ansamblu de locuințe in Zona
Gării, Este de subliniat faptul
că in municipiul Giurgiu numă
rul apartamentelor nou con
struite va fi de două ori mai
mare decit in anul trecut. (Fetfe Criștea).

Campionatul diviziei A la fotbal se
reia astăzi cu desfășurarea meciuri
lor'celei de-a 28-a etape. In Capi
tală sint programate două intilniri
care se vor disputa pe stadioane di
ferite : Progresul Vulcan — UT.
Arad (stadion Progresul) și Di
namo — F.C. Argeș (stadion Di
namo). Iată celelalte jocuri ale etapei : S.C. Bacău — Universitatea
Craiova ; Jiul Petroșani — A.S.A.
Tg. Mureș ; Corvinul Hunedoara —
Universitatea Cluj-Napoca ; F.C.

18,30; 16; 18,15; 20,80, FAVORIT (45 SI 70)
— 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20,15.
■ Gemenii : BUZEȘTI (50 43 58) —
18,15; 20,15.
■ Pilot de formula unu : SALA
MICA A PALATULUI — 10; 12,30; 15;
17,15; 20.
■ Unde ești, dragostei LIRA (SI 71 71)
— 15,30; 18; 20.
■ Orchestra fără nume : DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 16; 18; 20.
■ Milioanele lui Fairfax : FEREN
TARI (80 49 85) - 15,30; 17,30; 19,30,
■ Prietenii : FLACĂRA (20 33 40) —
15,30; 17,30; 19,30.
■ Comoara din lacul de argint :
ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
■ Ziua cea mal lungă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 13,15; 15,45; 19.
■ Atentatul : CAPITOL (16 29 17) —
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Tess : VICTORIA (16 28 79) — 9;
12,30; 16; 19,15; GRIVIJA (17 08 58) —
9; 12,30; 16; 19,15, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 12,13; 15,S0; 19.
■ Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 9;
10,45; 12,30; 16,15; Copiii căpitanului
Grant — 14,15; 18; 20 : DOINA
(16 35 38).
■ Atenție la pana de vultur : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,43;
18; 20,15, AURORA (35 04 66) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18 ;20, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
■ Lanțul amintirilor : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 12,30; 16; 19,30.
■ Tănase Scatiu : EFORIE (13 04 83)
— 9; 12; 16; 19.
■ Omul puma ; PACEA (60 30 85) —
10,30; 15,30; 17,30; 19,30, MUNCA
(21 50 97) — 14; 16; 18; 20.
■ In spațiu : MELODIA (12 06 88) —

creșterea dimensiunii ouălor.
Noul produs se prezintă sub
formă de pudră albă, inodoră,
cu un gust ce seamănă cu cel
al glucozei. Este total inofensiv
și se amestecă bine cu apa și
cu ingrășămintele.

Constanța — Sportul studențesc ;
Politehnica Timișoara — F.C. Olt ;
C.S. Tîrgoviște — Stgaua ; F.C.M.
Brașov — Chimia Rm. Vîlcea.
înțîlnirile vor Începe la ora 18,
cu excepția partidei Corvinul Hune
doara — Universitatea Cluj-Napoca,
programată de la ora 16. Posturile
noastre de radio vor transmite pa
programul I, din Jurul orei 17,55, avancronici și aspecte de la aceste
partide.

• NOUTĂJI IN ZOO
TEHNIE. în ultima vreme au
fost puse la punct noi metode
de selecție menite să accelere
ze formarea de rase de anima
le de Înaltă productivitate.
Printre acestea se numără șl
transplantarea de
embrioni.
Unor vaci de rasă superioară
pentru producția de lapte sau
de carne li se tace un trata
ment special cu preparate hor
monale care provoacă o poliovulație. După o insămințare ar

nya) b.p. S. Micinik (U.R.S.S.) ; semimijlocle : K. Atașarov (Bulgaria)
b.p. K. Aboud (Algeria) ; Scapellato (Italia) b.p. K. Bettie (Irlanda) ;
K. Refai (Tunisia) b. KO III T. Wi
lliams (Australia).
• In ziua a doua a campionatului masculin halcanic de baschet de
la Istanbul au fost înregistrate următoarele rezultate tehnice : Iugoslavia — România 101—82 (52—43) ;
Turcia — Bulgaria 6S—60 (38—24).
întrecerile continuă cu meciurile s
Iugoslavia — Grecia și Bulgaria —
România.
9; 11,15; 18,30; 15,43; 18; 10,19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,301
17,45; 20.
■ Cel șapte fantastic! : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30 t
17,30; 19,30.

teatre
■ Teatrul Național (14 TI TI, sala
mică) : Caligula — 19,30; (sala Ate
lier) ; Fata din Andros — 18,30.
■ Filarmonica
„George
Eneseu"
(16 00 60, Ateneul Român) : Brahma ■»
de la Duo la Sextet (Programul V)
— 19,30.
■ Teatrul de eperet» (1* 98 48) : Tara
surlsulul — 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) i
Amintiri — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) ; Anecdote provinciala —
19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 91) i Pluralul anglezesc — 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 01) t Lec
ția de englez» — 20.
■ Teatrul de comedie (16 64 60) t
Concurs de frumusețe — 19,30.
■ Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Jocul vieții și al morțll —
19,30; (sala Studio) : Scoica de lemn
— 19.
■ Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Totul tn grftdin» — 19,30.
■ Ansamblul „Rapsodia
român»"
(13 13 00) : La ftntlna darului — 19.
■ Teatrul „Ion Vasflescu" (12 27 45) 8
Piatră la rlulcbl — 19,30.

tificial* cu material genetla
provenit tot de la o rasă supe
rioară, aceste vaci dezvoltă mal
multi embrioni (pină la 12),
care sint extrași tn ziua a șap
tea sau a opta după fecundare
și transplantați unor vaci obiș
nuite. După perioada de gesta
ție. acestea dau naștere unor
viței de rasă superioară. Meto
da se răspîndește rapid, dato
rită avantajelor ei evidente, in
tr-o serie de țări, Astfel, în
S.U.A., cu ajutorul ei au venit
■pe lume, in I960, nu mai puțin
de 23 000 de vițel, iar in Cana
da — 7 000.

• SATELIȚI IN AJU
TORUL CARTOGRAFIEI.
O hartă a U.R.S.S. la scara
1 : S 000 000 a fost realizată re

■ Inițiativă valoroasă Intr-una
din secțiile întreprinderii mecanice
„Nlcollna" din lași : „$ă lucrăm O
zi pe lună cu materiale economi
site șl piese de schimb recondițio
nate*. Inițiativa a fost in scurt timp
extinsă la toate secțiile și rezulta
tele ei au intrecut toate așteptări
le, pentru că In prezent in între
prindere se lucrează nu una. ci
două zile pe lună cu materiale eco
nomisite.
■ Autoaprovizionorea se află șl
in atenția gospodarilor de la Spi
talul din comuna Schela, județul
Teleorman. Grădinii de legume și
crescătoriei de porci II s-a edăugat acum o ciupercărie. Ea o fost
amenajată in spațiul de la subsoIul nefolosit al unei clădiri.
■ Mihai Șagău. tatăl, șl Mihal
Șagău. fiul, din comuna Aluniș, ju
dețul Mureș, sint doi din pricepuții și pasionațil crescători de vaci
din rasa „Bălțata românească”.
De la cele 25 de vaci pe care le
au împreună, au livrat anul trecut
la fondul de stat 35 000 litri lapte,
3 tone de carne, 4 vițele. Venitu
rile realizate? Valoarea a două au
toturisme „Dacia 1 31Q*.
■ De la intrarea In funețlune, In
1979, și pină in prezent, la între
prinderea metalurgică din orașul
Zimnicea au fost fabricate țevi din
bandă de oțel in lungime de peste
un milion de metri.

tv
fboqbamul 1
11,00 Fotbal : Corvinul Hunedoara
Universitatea Cluj-Napoca
11,41 Tragerea Pronaexpres
18.50 loot de seri
17,00 Fotbal : repriza a doua
17,43 Karl Marx — 184 de ani de la
naștere. Documentar
18,00 închiderea programului
80,00 Telejurnal
30.30 Actualitatea economică
80.50 Dragoste supremă, România
Cintece patriotica st revoluționare
81,00 Activitatea politico-educativă. Ini
țiative, eficiență. întreprinderea —
școală a muncii șl educației revo
luționare
81,25 Telecinemateca. Ciclul „Mari re
gizori, mari actori". „E Întotdeau
na vreme frumoasă". Premieră pe
țară. Regia : Gene Keliy șl Stan
ley Donen
82.45 Telejurnal

PROGRAMUL 1

în cîteva rînduii
• In sala „Olimpia" din Mtlnchen
a Început cea de-a 3-a ediție a cam
pionatelor mondiale de box la care
participă circa 300 de pugiliști din
45 de țări.
Prima reuniune a programat Intîlniri la categoriile semiușoară șt
semimijlocie.
Primele rezultate : categoria semi
ușoară — S. Wehnert (R.D. Germa
nă) b.p. A. Vavarelll (Italia); M.
Labudovici (Iugoslavia) b.p. R.
Gonczy (Ungaria) ; F. Whittaker
.♦ (S.U.A.) b.p. I. Pineda (Columbia) ;
W. Schaefer (R.F. Germania) b.p. G.
Diaz (Porto Rico) ; H. Khalili (Ke-

■ Into arce-te șt mal privește o dată :
ȘCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
■ Cinci pentru Infern : STUDIO
(59 53 15) ~ 10; 12; 14, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Călăreții nocturni („Zilele filmului
cehoslovac") : STUDIO *- 16; 18; 20.
■ Angela merge mai departe : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30: 17.45; 20.
■ Orgolii : DACIA (50 35 94) — 9;
11,15: 13,30; 13,45; 18; 20, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
■ Grăbește-te tacet î COTROCENI
(49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
■ Semnul
șarpelui ;
VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
j| Alo, aterizează străbunica; POPU
LAR (35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Inghițitorul de săbii : TOMIS
(21 49 46) -F 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MIORIȚA (14 27 14) - 9; H.15;
13,30; 15,45; 1»; 20.
■ Destinația Mahmudia: PROGRESUL
(23 94 10) — 16; 18; 20.
■ Tatăl meu Alfons : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Fericire de țigan ; FESTIVAL
(15 63 84) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
■ Trei oameni periculoși ; PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) - 9 ; 11,15;

șl animalelor au fost obținuți
la Institutul de sinteză organi
că al Academiei de Științe a
Letoniei. Spre deosebire de sti
mulatorii cunoscuți. care influ
ențează direct hormonii de creș
tere. noii compuși, denumiți
quaterini, au capacitatea de a
pătrunde in celulă fără a-i dău
na. accelerînd acumularea de
proteine. în felul acesta, boa
bele de cereale sporesc in di
mensiuni. Experiențele făcute
au arătat că recoltele de cereale
pot crește cu 20—30 la sută.
Administrați în hrana porcilor,
vacilor, oilor, quaterinii provoa
că o creștere a greutății anima
lelor cu 10—15 la sută. La găini
efectul lor se manifestă prin

tn editorialul semnat de președin
tele F.I.S.U,, dr. Primo Nebiolo, se
subliniază : „Jocurile Mondiale Uni
versitare de vară de la București
Înscriu In lumea spartului interna
tional ca un festival al Înțelegerii.
Meritul realizării acestui eveniment
.
*
aparține comitetului de organizare
român, care a reușit să organizeze
_ ’
eu atita competență și entuziasm
Universiada 1981. Țin să îmi ma
nifest incă o dată față de prietenii
români aprecierea mea și să le aduc mulțumirile mele. Elogiile pe
care le-am primit tn timpul Con
gresului Olimpic de la Baden-Baden
lor le sint destinate".

Azi, la fotbal

cinema

• NOI STIMULATORI
DE CREȘTERE a plantelor

■ Prin folosirea unor noi tehno
logii, petroliștii din județul Bacău
șl-au propus să reducă la 14 son
de timpul de foraj la jumătate. In
schimb, felicitările li se cuvin... In
întregime.
■ Electrofiltrul eu numărul 100
a fost livrat beneficiarilor de către
constructorii de mașini din cadrul
întreprinderii de utilaj tehnologic
Bistrița. Este cel mai mare reali
zat pină acum in țară, avind o ca
pacitate de 1,3 milioane metri cubl
pe oră.
■ S-a realizat, In premieră pa
țară, la întreprinderea „IMATEX" din
Tirgu Mureș, războiul de țesut ar
ticole tehnice grele, utilizat la ben
zile transportoare din cauciuc din
industria mineritului. Prin asimila
rea acestui nau produs in țară, adus pină acum din Import, se vor
obține importante economii valuta
re. Iar ritmul de lucru in exploa
tările carbonifere va fi îmbunătă
ții■ La Caslmcea, In Județul Tulcea, o luat ființă un Centru de cer
cetări pentru culturi agricole iri
gate. Pe terenurile unităților agri
cole din zonă, specialiștii de aici
vor experimenta tehnologii moderne
de producție. încă un exemplu de
îmbinare o cercetării cu produc
ția.

Retrospectiv, despre Universiada de la București
Federația Internațională a Spartu
lui Universitar (F.I.S.U.) dedică ul
timul său buletin aproape in între
gime Universiadei de vară de la
București din 1981, publiclrid ample
reportaje de la Întrecerile studen
țești, găzduite de capitala României,
sugestive fotografii, precum și re
zultatele concursurilor.
Buletinul F.I.S.U. subliniază tn nu
meroase articole, atmosfera de prie
tenie care a domnit la București in
timpul Jocurilor Mondiale Universi
tare. nivelul Înalt al competiției,
calda ospitalitate a gazdelor acestei
importante reuniuni a tineretului
sportiv din Întreaga lume.

Timpul frumos creează condiții să se acționeze

Relatări ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii"
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Tragerea Loto 2
Duminică, 9 mai 1982, va avea
loc prima tragere Loto 2 din această lună. Formula tehnică
simplă și avantajoasă — res
pectiv trei extrageri a este pa
tru numere, insumind 12 nu
mere din totalul de 75 — oferă
parțicipanților multiple posibili
tăți de cîștiguri în autoturisme
și importante sume de bani.
Un bilet costă numai 10 lei și
poate fi completat cu o varian
tă achitată sută la sută sau cu
patru variante achitate tn cotă
de 25 la sută ; indiferent de
cota jucată, flecare bilet are
drept de ciștig Ia toate extrage
rile, Premiile maxime (un auto
turism „Dacia 1300“ sau 50 000
lei) se pot obține și pe biletele
achitate in cotă de 25 la sută,
dacă la categoria respectivă nu
se omologhează cîștiguri pe va
riante jucate sută la sută. Agen
țiile Loto-Pronosport continuă
vinzarea biletelor pină simbătă,
8 mal. Inclusiv.

COTIDIAN

80,00 Telejurnal
10.30 Vocația umanistă a Crucii Roșii.
Reportaj documentar
80.45 Buletinul rutier al Capitalei
21,00 Viata economică
21.50 Muzică de jaz
22,20 Din cartea naturii. Itinerar sen
timental.
Comentariul î
Radu
Cârnecl. Film de Alexandru Satmari. Producția a Studioului de
film TV
22.45 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru silele de 4,
1 șl 8 mal. In țar» : Vremea va fi In
general caldă, cu cerul variabil. Unele
înnorSri Be vor produce în jumătatea
de vest a țării in a doua parte a in
tervalului, unde Izolat va ploua, vtnt
slab, pînă la moderat. Temperaturile
minime vor fi cuprinse Intre 8 șl ÎS
grade izolat, mai coborițe In primele
nopți, iar temperaturile maxime vor
oscila Intre 18 șl 28 de grade, local mal
ridicate. Pe alocuri se va produce
ceață. în București : Vremea va fi fru
moasă și relativ caldă. Cerul va ți va
riabil. Vtnt slab, pină Ia moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între
4 șl 7 grade/ iar cele maxime intre 23
șl 25 de grade. Ceață slabă dimineața.
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu).

■ Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba Iul TAnașe —■ 19,30.
■ Teatrul „Ion Creanga* (X M SI) l
Imaginile sint Imagini — 17.
■ Teatrul „Țăndărică.
(18 28 77) ■
Bu-Ali — 17; (la Unlversăl-club) :
Tigrișorul Petre — 15; 17.
■ Circul București (H 01 20) 1 Specta
colul „Circul Mare din Moscova* —
19,30.

expoziții
■ Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România : Expoziție de pictu
ră șl art» decorativă flamando-olandeză din colecțiile românești t Camil
Ressu, pictură.
■ Galeria Orizont : Valeriu Boborelu,
pictură ; (atelier 35) : Daniel Crlstofovici, pictură șl grafică.
■ Galeria Simeza : Nicolae Cernellu,
expoziție de afiș.
■ Galeria Căminul artei (parter) !
Dinu Rădutescu, sculptură | (etaj) 1
Trofim Brânză, pictură.
■ Galeria Eforie : Nicolae Gheorghe,
pictură.
■ Galeria Galateea: Leonard BAchltA,
sculptură și desen.
■ Galeria municipiului București 1
Vaslle Chlnscbl, pictură.
■ Galeria Cenaclu (la Hanul eu tel):
Adrian Pal, Tudor Popescu, pictură.
■ Muzeul satului : Expoziția i Cera
mica popular» traditional» ,i creația
Industrial».
■ Sala I.R.R.C.S. t Mirella Gludettt
Glacomelll (Italia), sculptură.

energic pretutindeni pentru

Încheierea grabnică a însămînțărilor,
executarea lucrărilor
de întreținere a culturilor
Botoșani. Luni climln8ata.clnd
eerul se înseninase, iar soarele răsă
rea ca într-o adevărată zi de primăva
ră — prima de acest fel din anul cu
rent pe meleagurile Botoșanilor — în
județ porumbul fusese semănat doar
pe 19 987 hectare din cele 90 799 hec
tare destinate acestei culturi. Iar în«ămințărlle nu puteau fi reluate, in
întreg județul terenurile mustind de
apă datorită ploilor ce au căzut ne
contenit incepind de joi, săptămina
anterioară. „Va trebui să verificăm
fiecare tarla" — așa s-a stabilit du
minică In comandamentul județean
pentru agricultură — și drept con
secință, în sediile instituțiilor de de
cizie și de specialitate ale județului
ziua de luni începea... cu Încăperile
goale, toate cadrele repartizate ante
rior aflindu-se pe cîmp. Ne-am de
plasat lntr-unul din consiliile unice
agroindustriale, la Dlngeni, pentru a
vedea cum se respectă indicația dată
de la județ, ce se întreprinde pen
tru încheierea grabnică a tnsămînțăril porumbului. Știam, de la înce
put, că acest consiliu figura, ca rea
lizări, in zona de mijloc a „clasa
mentului", nu cu mult după consi
liile unice Albești, Trușești etc., ce
se apropiaseră de 40 la sută, dar nici
prea departe de cele din Botoșani,
Ripiceni, Coțușca și altele, care se
Încadrau in media pe județ.
Ajunși dimineață la sediul consi
liului — doar un singur lucrător și...
o tablă (asemănătoare celor școlare)
expusă afară, la vedere, de pe care
aflăm : suprafață planificată a fi se
mănată cu porumb — 3 885 hectare ;
realizat pînă luni dimineața — 1171
hectare, iar dedesubt situația pe
cooperative agricole și locurile spre
care plecaseră cadrele din perma
nența consiliului. Reținem astfel că
la Dobîrceni se semănase cel mai
puțin — 289 hectare din 996 planifi
cate, ne îndreptăm către această lo
calitate. în preajma satului Murguța
— 4 semănători Încărcate cu sămință, șeful secției de mecanizare, loan
Bunduc, și numeroși cooperatori incă
stăteau. „Mai e timp de așteptat 7“
— Întrebăm. „Aici e umed — ne răs
punde șeful secției. Așteptăm să ve
dem ce terenuri au depistat tovară
șa inginer-șef Elena Gabor li fer
mierul Dumitru Pițu“.
Primul dintre cei așteptați loiește
inginerul-șef. „Se poate lucra pe tar
lalele Dealul Mărului șl «După Parc»
— Io spune de departe celor prezențl. Ridicați semănătorlle și porjungem
_niți
______
_ Pînă să aju
după_____
mine".
ia'locuî Indicat, tovarășa Gabor ne
informează : „Am concentrat acolo
incă 4 semănători. Deoarece terenul
a fost pregătit Înaintea ploilor, n-a
mai fost nevoi» decit de un agregat
cu grape. Ba chiar pe vreo 40 de
hectare se poat» intra direct eu lemănătorile".
Seara, ajunși Ia sediul consiliului
unic agroindustrial, lntilnim cadre
de răspundere din consiliu sau re
partizate din partea județului. După
încheierea situației operative, aflăm
și o neconcordanță de cifre. Dar, plă
cută. întruclt, pe baza datelor furni
zate după-amiază . din unități, dis
pecerul raportase că in consiliu se
semănase cu porumb doar 277 hec
tare, față de 30Q hectare cit repre
zenta viteza zilnică planificată. „în
realitate știți cit am realizat 7“ a
Întrebat Aurel Clement, organizato
rul de partid al consiliului. 341 de
hectare !
Ieri dimineață, de la dispeceratul
direcției agricole județene am aflat
eă intr-o singură zi, eînd lucrul a
reînceput practic aproape de amiază,
suprafața insămințat* cu porumb a
crescut la 26 143 hectare.
— Asta înseamnă — ne-am adresat
tovarășei inginer Margareta Zainea
— că s-a realizat aproape viteza În
registrată tn cea mai bună zi de
lucru de dinaintea ploilor.
— Chiar cu citeva sute de hectare
In plus. Dar astăzi (ieri — n.n.),
timpul fiind deosebit de prielnic, vom
face pe puțin 8 400 hectare. Dispu
nem de tot ceea ce ne trebuie. Iar
prezența tuturor specialiștilor noștri
pe clmp asigură și o calitate »upe-

Teleorman. p,n& leri
in județul Teleorman s-a insămințat
91 la sută din culturile de primăvară.
Practic, au mai rămas de semănat su
prafețele aflate in zonele inundabile
ale Dunării și rlului Vedea. In cîteva
zile urmează să înceapă și tnsămințatul orezului pe 3150 hectare in
unitățile cultivatoare din cadrul con
siliului unic Slobozia Mindra și la
I.A.S. Piatra.
Cum In majoritatea unităților agricole sfecla de zahăr, floarea-soarelui, inul etc. au răsărit, forte im
portante mecanice și manuale au
fost concentrate la Întreținerea aces
tor culturi. După cum ne-a informat
directorul general al Direcției agri
cole județene. Ing. Vasile Boncotă,
o amplă acțiune s-a inițiat pentru
verificarea tuturor solelor, urmărindu-se gradul de răsărire a plante
lor, depistarea dăunătorilor, comple
tarea eventualelor goluri pentru a
se realiza peste tot o densitate uni

Relatări din județe
de la corespondenții
„Scînteii"
formă. Concomitent se continuă cu
erbicidarea păi oaselor, lucrarea fiind
efectuată pe 70 la sută din supra
fața prevăzută.
Buna organizare a muncii, care a
existat la insămlnțărl, continuă să
caracterizeze activitatea coopera
torilor și mecanizatorilor *1 acum la
întreținerea culturilor. în unitățile
agricole din consiliile unice agroin
dustriale Furculești, Traianu. Turnu
Măgurele, Contești. Piatra ».a. sint
folosite din plin mijloacele mecanice
li forța de muncă pe Întreaga durată
a zilei-lumlnă.
La cooperativa agricolă de produc
ție Măgura — sub Îndrumarea di
rectă a șefilor de fermă — 250 de
cooperatori se aflau Ieri la prășitul
florii-soarelui. „Am început cu această cultură, pentru că au apărut
vetre de pălămidft — ne spune lnginerul-șef, Valeriu Bulete. Din 300
hectare «-a efectuat lucrarea pe 100
hectare, urmînd să sa Încheie in
cîteva zile".
Pe baza unul program de culturi,
in care sint fixate sarcinile zilnice,
obligatorii pentru flecare formație
de muncă, perioada exactă în care
trebuie Încheiată lucrarea respectivă, a început Întreținerea culturilor și la C.A.P. Smirdioasa. Peste o
sută de cooperatori din fermele I ți
II prășeau sfecla de zahăr pe 100
hectare. în urma lor pămîntul rămînea afinat, iar cultura era nu
numai curată, dar șl pregătită pen
tru o lungă perioadă de vegetație.
Pe ansamblul județului s-au pră
sit peste 1 000 hectare cu sfeclă de
zahăr și 600 hectare cu floarea-soarelui. Deoarece viteza zilnică va tre
bui să crească in perioada urmă
toare, se înțelege că mobilizarea mai
susținută a oamenilor muncii din unitățile agricole la Întreținerea lu
crărilor constituie un obiectiv major
al activității organelor șl organizații
lor de partid de la sate. (Stan
Ștefan).

Maramureș.

«a te «a*

dui țării vremea a creat cele mal
mari greutăți la insămințarea po
rumbului in această primăvară. Tem
peraturile scăzute, urmate de ploi,
au Îngreuiat desfășurarea acestei
importante lucrări. Din cele
29 000 hectare destinate a fi
mîntate cu porumb In județul Maramureș n-au primit sămînța pînă
ieri decit 7 350 hectare. De luni, vremea a început să se încălzească, ceea
_.
ce a permis zvintarea terenurilor șl
intensificarea ritmului la insămințarea porumbului, tn cursul zilei de
marți au fost însămințate în jur de
400 hectare, mai cu seamă în uni
tățile agricole situate în Lunca So
meșului. în unitățile din consiliul agroindustrial Ulmeni, unde sint
planificate a fi cultivate cu porumb
1 250 hectare, pe suprafețele unda
nu s-a putut intra cu mijloacele me
canizate au fost folosite semănăto
ri le cu tracțiune animală. Așa s-a
procedat la Mînău, Someșuileac și
Sălsig. Dar și aici mai este mult de
lucru, unitățile agricole din Ulmeni,
Arduzel, ladăra, Lucăcești. Mireșu
Mare mai avind de insămințat cu
porumb pentru boabe aproape 000
hectare și alte 758 hectare pentru
siloz.
Intre cooperativele agricole care
au la semănat realizări peste media
județului se numără cele din con
siliile agroindustriale > Seini — 35 la
sută și Satulung — 47 la sută. Au
rămas de insămințat insă mari su
prafețe cu porumb, mai ales în unitățile agricole din consiliile agro
industriale Oarța de Jos — peste
1 000 hectare, Ariniș — peste 800
hectare și altele. Și aceasta deoare
ce viteza zilnică este mult sub cea
prevăzută ori se mai așteaptă zvin
tarea terenului fără să se identifice
suprafețele care pot fi lucrate cu
prioritate. Specialiștii organelor agricole județene, care în aceste zile
se află pe teren alături de cei din
unitățile agricole, trebuie să urmă
rească mai insistent dirijarea forțe
lor în funcție de starea terenului,
astfel incit fiecare zi să fie folosită
din plin pentru creșterea ritmului la
tnsămințări. (Gheorghe Susa).

Bacău. In K>aJ°rltatea unități
lor agricole din consiliile agroindus
triale Sascut, Răcăciuni, Podu Turcu
lui, Gheorghe Gheorghiu-Dej din ju
dețul Bacău se lucrează cu toate for
țele la semănatul fasolei în cultură
pură. La Tg. Trotuș, pe terenurile
asociației economice horticole. în afară de suprafețele din Lunea Țrotușului destinate acestei culturi, faso
lea este tnsămînțată și tn livadă,
printre pomi. Ing. Carol Șoș, șeful

înscrierea dobinziior în libretele de economii se efectuează în tot cursul anului
înscrierea anuală a dobinziior in
libretele de economii materializea
ză unul din avantajele generale
oferite de Casa de Economii și
Consemnațiuni : acordarea de dobinzi pentru economiile păstrate la
C.E.C.
După cum s-a mai anunțat, uni
tățile C.E.C. Înscriu dobinzile cu
venite titularilor pentru depunerile
efectuate pină la 31 decembrie
1981 pe libretele de economii cu
dobindă, cu dobîndă și cîștiguri, cu
dobindă și ctștiguri in autoturisme,
pentru turism și pentru cumpăra
rea de locuințe proprietate per
sonală.
In tot cursul anului sucursalei».

filialele și agențiile C.E.C. orășe
nești și sătești autorizate înscriu
dobinzile in librete, la prezentarea
depunătorilor pentru efectuarea de
operații de depuneri sau restituiri
ori in mod special pentru înscrierea
dobinziior. In cadrul acestor uni
tăți sint afișate simbolurile librete
lor de economii (primele două grupe
de numere menționate pe libret),
pentru care unitatea respectivă efectuează înscrierea dobinziior.
La celelalte unități C.E.C. tnicrierea dobinziior in librete se face
prin reținerea libretului (eliberîndu-se depunătorilor o adeverință
de reținere) și trimiterea acestuia
la unitățile contabile.

La cererea depunătorilor, sucursa
lele și filialele C.E.C. pot înscrie
dobinzile pentru libretele emise da
alte unități C.E.C. din țară, P«
bază de confirmare telefonică.
Se reamintește depunătorilor că
incepind cu data de 1 octombrie a
fiecărui an, unitățile poștale efec
tuează restituiri numai din libre
tele de economii în care a fost în
scrisă dobinda pentru anul prece
dent.
Dacă nu s-a efectuat această ope
rație. restituirile pot fi solicitate
numai la unitățile C.E.C., care în
scriu cu acest prilej și dobinzile în
libretele respective.

W®. Pe baza experienței etștlgate în elaborarea hărții unei
singure țări, devine posibilă
realizarea hărții structurale a
Terrel, sau. mai exact, a unui
glob terestru structural.

află un portbagaj de mare ca nea dungi indic* frecvența su
pacitate. Lanțul de transmisie a netelor muzicale, tipul de acom
fost Înlocuit cu un ax cardanic. paniament dorit la executarea
Motocicleta este dotată cu un bucății respective etc. Partitura
•iatem de pornire automată și însoțită de benzile codificate se
are amortizoare duble. Sașiul așază In fața orgii, punerea in
este construit din rășini sinte funcțiune a acesteia făcîndu-se
tice armate cu fibre de . sticlă. cu ajutorul unei baghete elec
Motocicleta parcurge aproxima tronice (vezi imaginea). Același
tiv 20 km cu un litru de benzi sistem poate sluji si ca o meto
nă si dezvoltă o viteză maximă dă lesnicioasă de Învățare a pia
de 130 km/oră.

• VEHICUL CU TREI
ROȚI. O uzină american* fa

• ORGA COMPUTE
RIZATA. Specialiștii niponi

brică motocicleta „Trident" cu
trei roți. Acest vehicul, acțio
nat de un motor cu doi cilin
dri și răcire cu apă, poate fi
manevrat tot atit de ușor ea o
motociclett pe două roți, tnsâ
are avantajul c* la «pate w

au realizat o orgă computeriza
tă care funcționează pe baza unor benzi codificate. Benzile nu
sint insă perforate ca la siste
mele obișnuite, codificarea fiind
realizată cu ajutorul unei suc
cesiuni de dungi albe și negre.
Diferitele combinații de aseme

UTINDENI
cent eu ajutorul sateliților. Ea
se divizează in așa-numite re
giuni cosmogeostructurale deli
mitate de faliile existente tn
scoarța terestră, acolo unde se
intilnesc marile plăci tectonice.
Multe astfel de falii pot fi ob
servate pe distanțe de mii de
kilometri, unele ajungînd pină
la ocean. Astfel, de exemplu,
falia Ural-Oman se prelungeș
te tn Oceanul Indian pină la
Madagascar ; talia aflată de-a
lungul Enlseiului, in Siberia,
traversează Tibetul ca »ă ajun
gă tn delta Gangelui, unda »•
întilneșt» cu talia oceanică d«

fermei nr. 4, Împreună ou oamenii
lui. a căpătai deja o experiență va
loroasă in acest domeniu. In anul
trecut, bunăoară, după ce a încheiat
plantarea celor 54 hectare de livadă
intensivă cu meri, ing. Ș6ș ș-a gîndit că nu este economic să lase pămintul din plantație „ogor negru",
așa cum prevedea proiectul, de aceea
J-a insămințat cu fasole. Mulți, chiar
și cei din conducerea asociației, erau
sceptici in ce privește rezultatele. „O
fi furaj pentru Qi“ — și-au zis ei.
Pornit la treabă, tînărul șef de fer
mă a acordat toată atenția culturii
de fasole. Pentru întreținere, a exe
cutat trei prașile și a avut grijă ca
în timpul cit fasolea era în floare să
nu execute stropirea pomilor. Toam
na, cei 40 de oameni din ferma ing.
Carol Șoș au adunat fasolea, fir cu
fir. așternind pături pe jos pentru a
evita pierderile, au așezat-o la' mar
ginea solelor unde au treierat-o cu
combina. Cind recolta a fost pusă pe
cintar, părea un fapt neverosimil :
din livadă s-au strins cite 1 000 kg
fasole la hectar, adică de două orj
mai mult decit s-a recoltat de pe su
prafețele destinate acestei culturi In
cadrul asociației. Ținind seama că
atit sămința folosită, cit și suprafața
de teren cultivată in livadă a fost
doar pe jumătate, Înseamnă de fapt
că producția la hectar depășește
2 000 kg.
Experiența din anul trecut este ge
neralizată acum din plin. în aceeași
livadă s-a insămințat ceapă pentru
butași, s-au plantat căpșuni, și acum
se seamănă fasole pentru boabe șl
păstăi. Fasolea pentru păstăi este se
mănată între rinduri, iar cea pentru
boabe este pusă tn cuiburi pe dis
tanta dintre pomii din același rînd.
Și după felul In care se muncește,
ing. Carol Șoș, împreună cu oamenii
lui, speră să obțină șl In acest an o
recoltă bogată de fasole. (Gheorghe
Baltă).

rloară executării semănăturilor. De
aceea cred că în maximum 8—7 șii»
vom încheia semănatul porumbului
pe toate cele aproape 91 000 hectare.
(Silvestri Ailenei).

nului. Pentru a nu deranja pe
cei din jur, orga este programa
tă să nu emită sunete, tn
schimb fiecărei clape îl cores
punde un mic beci dacă exerci
țiul este executat corect, se aprind succesiv beculetele res
pective ; în caz contrar, becul
din dreptul notei executate gre
șit nu se aprinde și exercițiul
este reluat de la capăt.

r.

DELHI : La reuniunea „Grupului celor 77“

România se pronunță pentru creșterea
rolului științei in procesul dezvoltării

ie toate categoriile sociale se pronunță cu hotărlre
împotriva politicii înarmărilor
nucleare, pentru pace
și securitate internațională
NORVEGIA : Extinderea mișcării
„NU - ARMELOR NUCLEARE!"
OSLO. — Principala sarcină a mișcării de masă norvegiene „NU —
ARMELOR NUCLEARE" o constituie eforturile pentru împiedicarea sta
ționării noilor rachete nucleare americane pe continentul european —
a declarat profesorul Erik Alfsen, membru al conducerii mișcării. Intr-un interviu acordat ziarului „Friheten", el și-a exprimat satisfacția in
legătură cu faptul că in ultimul timp tot mai multe comune și organizații
din Norvegia cer guvernului țării să se angajeze activ in eforturile de
creare a unei zone denudearizate în nordul Europei.

FINLANDA : Apel către scriitorii din țările nordice
HELSINKI. — Scriitorii și tradu
cătorii progresiști din Finlanda au
adresat un apel colegilor lor din
celelalte țări nordice, chemindu-i
să se unească în eforturile pentru
crearea unei zone denudearizate
In nordul Europei și in lupta pen
tru pace. Semnatarii apelului și-au

exprimat profunda îngrijorare In
legătură cu deteriorarea climatului
politic internațional și cu continua
rea in ritm intens a cursei inarmărilor. Ei au condamnat așa-zisa
doctrină a „războiului nuclear li
mitat" in Europa, apreciind-o ca •
„eroare extrem de periculoasă".

BELGIA : 200 000 de semnături pe o petiție
împotriva amplasării eurorachetelor
BRUXELLES. - Co
mitetele și organizații
le locale pentru apăra
rea păcii din cinci pro
vincii flamande au co
lectat pînă în prezent
peste 200 000 semnă
turi pe o petiție de
protest împotriva insta
lării pe teritoriul Bel
giei a noilor rachete
nucleare americane cu

rază medie de acțiune.
Pe de altă parte, po
trivit relatărilor presei
belgiene, la inițiativa
Comitetului flamand de
acțiune împotriva ar
melor atomice, un
număr de 33 de ora
șe din diferite pro
vincii flamande, avind
o populație totală de

DELHI 4 (Agerpres). — în ședința
plenară de marți a reuniunii „Grupu
lui celor 77“ consacrate cooperării
în domeniul științei și tehnologiei,
care se desfășoară în capitala In
diei. a luat cuvintul conducătorul
delegației române, Neculai Agachi,
ministrul industriei
metalurgice,
vicepreședinte al reuniunii.
Prezentînd concepția președintelui
României,
tovarășul
Nico1ae
Ceaușescu, cu privire la instaurarea
noii ordini economice internaționale,
la rolul științei și tehnologiei în li
chidarea subdezvoltării și a decala
jelor dintre state, reprezentantul ro
mân a subliniat necesitatea dezvol
tării și diversificării cooperării eco
nomice și tehnico-științifice bilate-

Noi acțiuni agresive ale rasiștilor
sud-africani împotriva R. P. Angola
• Atacarea unor localități din provincia Cunene • Masarea
unor importante efective militare la granița cu Namibia
LUANDA 4 (Agerpres). — Un co
municat al Ministerului Apărării al
Angolei, dat publicității la Luanda,
relevă că regimul rasist de la Pre
toria pregătește o nouă incursiune
militară de anvergură împotriva su
dului Angolei, informează agenția
angoleză de presă Angop, reluată de
agenția Associated Press. în vederea
acestei escaladări a agresiunii împo
triva Angolei, guvernul de apartheid
sud-african a masat importante for
țe militare in zona de frontieră
Otapi din Namibia și a deplasat uni

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

Cu o foarte largă majoritate de
voturi, electoratul din Garrett
Park — localitate din statul ame
rican Maryland — a hotărît să
interzică armele
nucleare pe
teritoriul acestei localități. După
cum relatează agenția France
Presse, este vorba despre prima
măsură de acest gen adoptată in
tr-o localitate din Statele Unite ;
ea reflectă creșterea Îngrijorării
populației americane față de peri
colul cursei înarmărilor.
în rezoluția adoptată, se arată că
localitatea „este o zonă denuclearizată, in care nici o armă nucleară
nu va putea fi produsă, transporta
tă sau stocată".

nu are nevoie de rachete nucleare"

ROMA. — La Ragttsa, In sud-estul Siciliei, a avut loc conferința re
prezentanților comitetelor pentru pace din Italia. în cadrul ei, cunoscu
tul scriitor Leonardo Sciascia a declarat : ,,Sicilia nu are nevoie de ra
chete, ea are nevoie mai degrabă de apă, pentru a potoli setea oamenilor
șl a pămintului ; ea mai are nevoie și de luptători împotriva Mafiei".
Numeroși alți vorbitori la conferință s-au pronunțat, de asemenea, Îm
potriva staționării noilor rachete nucleare americane cu rază medie de
acțiune pe insulă. Senatorul Ranlero la Valle, unul dintre organizatorii
conferinței, a lansat apelul de a se transforma Comiso — localitatea unde
urmează să fie instalată o bază de rachete — intr-un „simbol al păcii
In Europa".

SCRIITORUL FRANCEZ JEAN-EDERN HALLIER, răpit la 24 apri
lie, a fost eliberat in noaptea de luni spre marți, informează agenția
France Presse. El a relatat că a fost răpit de un comando alcătuit din
trei bărbați, după care a fost transportat la bordul unui automobil „Voivo“ in afara Parisului. După cum s-a anunțat, gruparea teroristă autoin
titulată „Brigăzile revoluționare franceze" a revendicat, săptămina tre
cută, răpirea scriitorului, punind o serie de condiții — sub forma de ulti
matum — pentru eliberarea lui, printre care destituirea celor patru mi
niștri comuniști din guvernul francez, demisia ministrului de interne, Gas
ton Defferre.
CONVORBIRI
CHINO-LIBE- lor regimului de ocupație rasist în
RIENE. Premierul Consiliului de Namibia — se arată intr-un comuStat al R.P. Chineze, Zhao Ziyang, .nicat difuzat la Luanda. „Un mija avut la Beijing convorbiri cu Sa loc realist de reglementare a proKanyon Doe. șeful statului blemei namibiene ar putea fi conMINISTRUL DE EXTERNE AL muel
Liberian.
Agenția China Nouă men vocarea, sub egida O.N.U., a unel
ALGERIEI ȘI-A PIERDUT VIAȚA
ționează
că cele două părți au pro
conferințe internaționale asemănă
INTR-UN ACCIDENT. Ministrul de cedat la un
schimb de păreri în pro
toare cu cea de la Geneva In pro
externe al Algeriei, Mohamed bleme ale dezvoltării
relațiilor
bila

blema Rhodesiei" — se precizează
Seddik Benyahia, și-a pierdut viața
intr-un accident de avion care s-a terale și ale situației internaționale. în comunicat
produs luni seara în apropiere de
UN COMUNICAT AL S.W.A.P.O.
ACȚIUNI ANTITERORISTE IN
frontiera iraniano-turcă — infor Organizația Poporului din Africa
ITALIA. Poliția italiană a organizat
mează agenția iraniană de presă
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) respinge o amplă acțiune antiteroristă în ora
I.R.N.A. Ministrul algerian se în total „noile" propuneri occidenta
șul Napoli șl împrejurimile sale,
arestind 425 de persoane, în cea mai
drepta spre Iran, unde urma să efec le ale așa-numitului „grup de con
mare parte a lor acuzate de crime
tueze o vizită oficială. A fost consti tact" — S.U.A.. Marea Britanie,
__ _ _
— informează agenția Associated
tuită o comisie iraniano-algeriană Franța, R.F.G., Canada ■ privind
organizării unor alegeri
Press. Totodată, poliția a confiscat
însărcinată cu anchetarea cauzelor procedura
în Namibia, considerînd că ele vi
ZOO de arme și 10 000 de cartușe.
accidentului. La bordul avionului se zează scoaterea problemei de sub
REZULTATELE ALEGERILOR
aflau 14 persoane, dintre care patru
competența Organizației Națiuni
DIN SANTA LUCIA. Partidul
membri ai echipajului.
lor Unite șl menținerea privilegiiMuncitoresc Unit a obținut victo
PLENARA C.C. AL PARTIDULUI CONGOLEZ AL MUNCII. La
ria în alegerile din Santa Lucia,
Brazzaville s-au încheiat lucrările plenarei C.C. al Partidului Congolez
obținînd 14 din cele 17 locuri în
al Muncii, la care au fost analizate rezultatele îndeplinirii programului de
parlament,
informează
agenția
dezvoltare economică pe anul 1981. S-a relevat că volumul investițiilor
France Presse. După o perioadă de
guvernamentale in această perioadă a fost de 49,5 miliarde franci CFA.
mai bine de doi ani îri care țara
Au fost examinate, de asemenea, unele proiecte de lege privind inves
a fost condusă de Partidul Labu
tițiile in industriile extractivă și de prelucrare a lemnului. Analizînd
rist — scrie France Presse —
situația actuală din lume, plenara a exprimat îngrijorarea C.C. al P.C.M.
ceastă victorie pare să asigure
față de agravarea situației internaționale, de continuarea cursei
perioadă de stabilitate politică
înarmărilor.
insulă.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALA
SINDICALA. La Moscova s-au des
fășurat lucrările unei conferințe in
ternaționale sindicale cu tema
„Rolul sindicatelor în dezvoltarea
colaborării economice internaționa
le, in lupta pentru pace, dezarmare
și progres social". Au participat
delegați din 110 țări. La lucrări a
participat și un reprezentant
Uniunii Generale a Sindicatelor
România.

față de amplificarea cursei înarmărilor

„Sicilla

tăți in regiunea din sudul teritoriului
angolez, pe care o ocupă, concentrindu-le în localitățile Ruacana, Chitado, Chiede și Oncocua, din provin
cia Cunene. Un alt indiciu despre
planurile agresive ale R.S.A. il con
stituie intensificarea raidurilor aeri
ene In sudul Angolei.
Comunicatul oficial angolez mai
precizează că la 4, 21 și 27 aprilie,
avioane sud-africane au atacat loca
litățile Tchimbemba, Mulonda și
Mupa, din provincia Cunene.

BEIJING 4 (Agerpres). — Comi
tetul Permanent al Adunării Națio
nale a Reprezentanților Populari a
R.P. Chineze, întrunit in sesiune la
Beijing, a adoptat o rezoluție prin
care se aprobă propunerile premie
rului Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze. Zhao Ziyang. cu privire la mo
dificări și numiri in Consiliul de Stat
(guvern). Potrivit prevederilor rezo
luției — transmite agenția China
Nouă — Consiliul de Stat are un
premier și doi vicepremieri, față de
13. pînă în prezent. în cadrul gu
vernului au fost înființate 10 pos
turi de consilieri de stat, majori
tatea dintre acestea fiind atribuite
foștilor vicepremieri. S-a procedat,
totodată, la reducerea numărului mi
nisterelor si comisiilor guvernamen
tale.
După restructurare, compoziția gu
vernului se prezintă astfel : Zhao
Ziyang — premier al Consiliului de
Stat și ministru însărcinat cu Co
misia de stat pentru restructurarea
sistemului economic ; Wan Li și Yao
Yilin — vicepremieri ; Yu Qiuli.
Geng Biao, Fang Yi, Gu Mu. Kang
Shl’en, Chen Muhua, Bo Yibo, Ji
Pengfei, Huang Hua și Zhang Jingfu
— consilieri de stat ; Du Xingyuan
— secretar general al Consiliului de
Stat. Lista titularilor ministerelor cu
prinde, printre alții, pe Huang Hua
— ministru al afacerilor externe.
Geng Biao — ministrul apărării na
ționale. Yao Yilin — ministru în
sărcinat cu Comisia de stat a pla
nificării. Zhang Jingfu — ministru
însărcinat cu Comisia economică de
stat. Zhao Cangbi — ministrul secu
rității publice, Chen Muhua — mi
nistrul relațiilor economice și co
merțului exterior. Lin Hujia — mi
nistrul agriculturii, zootehniei șl pes
cuitului.

“1

peste 850 000 locuitori,
s-au declarat „zone
nenucleare**. In rezo
luțiile adoptate de con
siliile municipale ale
acestor orașe se arată
că poporul belgian
trebuie să acționeze
ca pe teritoriul țării să
nu fie depozitat arma
ment atomic.

S.U.A.: îngrijorarea opiniei publice

WASHINGTON. — „Organizația
cetățenilor pentru o pace raționa
lă", care militează împotriva cursei
Înarmărilor și pentru preintimpinarea unui război mondial, a dat
publicității un raport în care se apreciază că dezvoltarea continuă a
arsenalelor atomice și crearea unor
noi tipuri și sisteme de arme nu
cleare contribuie la creșterea peri
colului unei conflagrații pustiitoare.
Autorii raportului se pronunță îm
potriva menținerii bugetului mili
tar al Statelor Unite in actualul șl
in viitorul exercițiu financiar la un
nivel foarte ridicat, arătînd că o
atare stare de lucruri „conduce la
înrăutățirea nivelului de viață al
multor milioane de americani, fără
a întări securitatea Statelor Unite".

rale șl multilaterale intre țările in
curs de dezvoltare pentru sprijinirea
eforturilor proprii, în vederea acce
lerării progresului economic și so
cial, a întăririi solidarității și unită
ții de acțiune a acestor state pe
plan internațional.
Delegatul român s-a pronunțat
pentru adoptarea unor recomandări
concrete in domeniul cooperării tehnico-științifice Intre țările în curs de
dezvoltare, sugerînd încheierea de
acorduri
lnterguvernamentale pe
termen ' lung și de aranjamente și
contracte între instituții de cerceta
re. elaborarea și realizarea de pro
grame comune de cercetare, schim
buri reciproc avantajoase de infor
mații, documentație și experiență
tehnico-științifică.

Modificări în Consiliul
de Stal al R.P. Chineze

L

IN CONTINOft EXTINDEM, MIȘCABEft PENTRU PACE CUPBINOE M FOBTt SI CftTECOHII SOCIALE

Medicii - angajați în lupta pentru prevenirea războiului nuclear
Pe marginea Congresului internațional de la Cambridge
Pe zi ce trece, mișcarea pentru pace iți lărgește ți diversifică neîn
trerupt rindurile, inglobind, ca un fenomen deosebit de- caracteristic, noi
ți noi forțe ți categorii socio-profesionalâ. Uriațele primejdii ale unei
conflagrații nucleare sint tot mai frecvent abordate ți înfățișate opiniei
publice prin prisma a insăți pregătirii științifice de specialitate, a preocu
părilor ți competenței fiecăreia din aceste categorii. Ca urmare, se dez
văluie noi laturi, sint prezentate noi aspecte ale consecințelor unei ase
menea conflagrații, toate convergind spre aceeați unanimă concluzie:
necesitatea de a nu se precupeți nici un efort pentru a înlătura spectrul
distrugerii atomice care planează asupra întregii planete.
In acest sens, este profund semnificativă puternica activizare pe care
o cunoațte in ultimul timp categoria profesională a medicilor. Tocmai ca
oameni ce prin vocația nobilei lor profesiuni slujesc viața ți sănătatea
omului, ei dezbat, cu argumentele de necontestat ale științei, periculozi
tatea extremă pe care o prezintă o eventuală recurgere la armele nucleare

„Imperativul zilelor noastre It re
prezintă excluderea ideii de a folosi
armele nucleare, intrucit utilizarea
lor echivalează cu o catastrofă pen
tru fiecare țară, pentru întreaga uma
nitate". Iată una din concluziile prin
cipale ale celui de-al II-lea Congres
Internațional al „MEDICILOR PEN
TRU PREVENIREA UNUI RĂZBOI
NUCLEAR", desfășurat recent la
Cambridge (Anglia) și avind ca temă
„Consecințele medicale ale unui
război nuclear pentru țările Europei".
Congresul a fost organizat din iniția
tiva organizației „Medicii pentru res
ponsabilități sociale", care iși are se
diul la Boston, in S.U.A. Datind din
anul 1979, această organizație și-a
propus să analizeze efectele dezas
truoase ale unei eventuale conflagra
ții nucleare șl, totodată, să mobili
zeze cadrele medicale și, in general,
opinia publică pentru a-și ridica gla
sul și a acționa Împotriva unei astfel
de eventualități.
Desfășurarea celui de-al II-lea
Congres in Europa — primul a avut
loc in 1981 in S.U.A. — se datorește
tocmai pericolului deosebit pe care
11 reprezintă cursa înarmărilor în această parte a lumii, acumulării de
cantități tot mai mari de arme de
distrugere in masă și. in primul rind.
nucleare pe teritoriul continentului

nostru. Opinia nublică din Europa șl.
în general, din lume a început să fie
conștientă de pericolul pe care il re
prezintă cursa nebunească a înarmă
rilor, de posibilitatea ca pe pămîntul
bătrinului continent să aibă loc un
astfel de cataclism.
Pornind de la tensiunea cresctndă
existentă în viața internațională, de
la primejdia tot mai mare a unui
război nuclear, cei peste 300 delegați
— savanțl și cercetători de renume
Internațional in științele medicale șl
biologice — din țări ale Europei,
Asiei și Americii, precum și nume
roșii observatori din partea N.A.T.O.,
Tratatului de la Varșovia, Crucii Ro
șii Internaționale. Organizației Mon
diale a Sănătății, ziariști etc. au dez
bătut pe larg o serie de probleme le
gate de implicațiile medicale ale unei
eventuale catastrofe nucleare, chemind la acțiune unită cele patru
milioane de medici care au depus
sacrul jurămint de a ocroti și apăra
viața oamenilor.
In cuvintul celor doi copreședinți
ai congresului — Douglas Black, pre
ședintele Colegiului regal de medici
nă din Marea Britanie, și acad. M.
Blohin. președintele Academiei so
vietice de științe — s-a evidențiat
cum nu se poate mai clar că un even
tual război nuclear, chiar șl „limi

pentru existența insăți a civilizației umane. Particlpanțil la un seminar
intitulat „Consecințele medicale ale folosirii armelor nucleare ți ale războ
iului atomic", desfățurat la Los Angeles, arătau, astfel, că cele 50 000
dispozitive nucleare existente la ora actuală in lume sint suficiente
pentru a șterge de pe suprafața Pămintului toate așezările urbane cu
peste 25 000 locuitori. Numai in prima zi a dezlănțuirii unui conflict atomic
numărul marților s-ar. ridica la citeva sute de milioane. Nu va mai existu
nimeni care să-i ajute pe cei răniți, care se vor număra ți ei cu sutele
de milioane, pe cei arși sau grav iradiați ; in marea sa majoritate, rețeaua
sanitară va fi distrusă, iar medicii iți vor fi pierdut ți ei viața, in cele mat
multe din cazuri. Cuceririle medicinei se vor dovedi neputincioase in fața
unui asemenea cataclism.
Dealtfel, aceasta a constituit ți tema unei recente reuniuni internațio
nale a medicilor, despre care se relatează in cele ce urmează.

tat", va duce la o catastrofă fără pre
cedent in Istoria existenței umane.
După o asemenea catastrofă nu vor
mai exista nici medici, nici spitale,
iar puținii „supraviețuitori" vor pieri
și ei în scurt timp. „întreaga activi
tate economică și socială de care de
pinde lumea — spunea prof. T. Ohkita, de la Universitatea din Hiro
shima — va dispărea".
După calculele specialiștilor, ca ur
mare a folosirii uriașei torțe de dis
trugere nucleară acumulate in arse
nalele statelor, jumătate din popu
lația lumii va fi ucisă și jumătate
rănită ; dar și această a doua ju
mătate va pieri cu încetul, „Multi
vor fi uciși la intimplare, arși, car
bonizați — spunea prof. O. Wasz
Kockert (Finlanda). Incendiile spon
tane ce vor izbucni în urma explo
ziilor rezervoarelor de petrol, con
ductelor de gaz natural etc. vor duce
la exterminarea și a celor din adă
posturi". Vor fi milioane de cadavre.
Hrana, aerul și apa vor fi contami
nate. Supraviețuitorii vor muri de
lnaniție, deshidratare, diverse mala
dii, infecții și mai ales datorită ra
diațiilor. Vor rezulta căderi radioac
tive mondiale cu distrugerea posibilă
a stratului de ozon, schimbări de
temperatură a pămintului și mutații
biologice cu totul imprevizibile, in

clusiv In ce privește ființele umane.
Puținii copii care s-ar mai pute-i
naște vor suferi de malformații, tul
burări genetice, leucemie. Terra va
rămine, așa cum arăta prof. dr. Ja
mes Muller, de la Facultatea de me
dicină Harvard, din Boston, „conta• minată de radiații pentru mii de ani".
In cadrul unei memorabile mese
rotunde, la care au participat lordul
feldmareșal Carver (Anglia), gene
ralul Milstein (U.R.S.S.), amiralul
Gayler (S.U.A.) — care s-a aflat la
Hiroshima la scurt timp după ca
tastrofa de la 6 august 1945 — și
prof. dr. Carl Sagan (S.U.A.), s-a
luat poziție hotărîtă Împotriva ten
dinței de „planificare" medicală in
cazul unui război nuclear și s-au con
siderat ca imorale asemenea concep
ții, deoarece eforturile generale tre
buie Îndreptate nu spre „planifica
rea" morții, ci spre interzicerea de
finitivă a înarmărilor, a producerii
de bombe atomice, a războaielor de
orice fel.
O atenție aparte a fost acordată In
dezbaterile congresului rolului care
revine medicilor în prevenirea unui
război nuclear, In stăvilirea cursei nelnfrînate a Înarmărilor. „Noi medicii
— arăta prof. Bernard Lown, din
S.U.A. — trebuie să ne alăturăm co
legilor noștri, acelor oameni de ști

ință care acționează intens pentru
a alerta opinia publică. Numai o opi
nie publică in cunoștință de cauză
poate obliga pe conducătorii politici
să oprească escaladarea cursei înar
mărilor nucleare". In acest cadru s-a
subliniat importanța participării me
dicilor nu numai la campania mon
dială de explicare a imenselor peri
cole pe care le reprezintă suprasaturarea arsenalelor cu noi arme de dis
trugere in masă, ci și la marile ma
nifestații pentru pace și dezarmare
care se desfășoară in prezent pe toate
meridianele lumii.
Participanții la congres au adoptat
o serie de documente, printre care un
apel adresat președinților S.U.A. și
U.R.S.S. și un apel către viitoarea se
siune specială a Adunării Generale
a O.N.U. consacrată dezarmării, in
care se subliniază că trebuie luate
măsuri pentru prevenirea războiului
nuclear și eliminarea consecințelor
cursei înarmărilor. De asemenea, a
fost adoptat un apel către medicii
din toate țările Europei, iar studen
ții in medicină de la Cambridge au
adresat un mesaj către toți studenții
lumii.
Un motiv de vie satisfacție pentru
delegația noastră l-a constituit ecoul
deosebit de care s-au bucurat în rindul participanților inițiativele de
pace și dezarmare ale României so
cialiste, ale președintelui Nicolae
Ceaușescu — cel căruia pe bună drep
tate I s-a conferit recent medalia
de „Campion al. păcii mondiale al
secolului XX". Cu viu interes a fost
primit in cadrul congresului mesajul
președintelui României adresat sim
pozionului internațional „Oamenii
de știință și pacea", ce a avut loc
anul trecut la București, și care a
fost difuzat ca document oficial.
Prin întreaga sa desfășurare, prin
documentele adoptate. Congresul in
ternațional de la Cambridge a pus
noi baze pentru ca întreaga lume
medicală să lunte activ împotriva
războiului nuclear, menirea medicilor
fiind aceea de a preveni boala și a
conserva sănătatea oamenilor și. im
plicit, de a se opune armelor aducă
toare de moarte și distrugere.

Dr. Radu OZUN

Conflictul anglo-argentinian
© Evoluția operațiunilor militare • La Națiunile Unite
se preconizează noi demersuri pentru o soluționare politică
a diferendului

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). —
Statul Major general de la Buenos
Aires a anunțat că crucișătorul ar
gentinian „General Belgrano" a fost
scufundat de un submarin britanic
in Atlanticul de sud.'
Agențiile internaționale de presă
cane au difuzat această știre preci
zează că nava argentiniană a fost
atacată duminică in jurul orei 16,00
(19,00 GMT) de un submarin britanic
cu propulsie nucleară în largul Insu
lei de los Estados, în afara zonei
exclusive de 200 mile marine decre
tată de autoritățile de la Londra pen
tru a impune o blocadă în jurul
Insulelor Malvine (Falkland).
Potrivit surselor oficiale argentiniene, la bordul crucișătorului se
aflau, în momentul atacului, 1 042
persoane — ofițeri, subofițeri și ma
rinari. Un comunicat oficial publicat
marți dimineața la Buenos Aires pre
cizează că navele de salvare argentiniene sosite la locul catastrofei au
putut recupera 400 membri ai echi
pajului.
In legătură cu atacul britanic asu
pra crucișătorului argentinian, gu
vernul de la Buenos Aires a dat pu
blicității un comunicat în care afir
mă că acesta „constituie un act de
agresiune armată din partea guver
nului britanic, de încălcare a Cartei
Națiunilor Unite și a rezoluției 502 a
Consiliului de Securitate al O.N.U.".
Argentina, precizează comunicatul,
răspunde atacurilor Marii Britanii
„fără a desfășura forțele sale dinco
lo de ceea ce este strict necesar pen
tru a asigura apărarea teritoriului
său".
Pe de altă parte, un comunicat al
Statului Major general al forțelor ar
mate argentiniene precizează că o
vedetă rapidă argentiniană „Sobral",
care se îndrepta spre locul unde un
pilot argentinian se afla după ce
părăsise avionul avariat, a fost lovi
tă de forțele britanice. Datorită ava
riilor suferite, comunicațiile radio cu
vedeta respectivă au fost întrerupte.

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
— Ambasadorul Argentinei la O.N.U.,
Eduardo Roca, a prezentat președin
telui Consiliului de Securitate, Ling
Qing, 6 scrisoare cu privire la ata
carea și scufundarea crucișătorului
argentinian „General Belgrano" de
către un submarin nuclear britanic
— relatează agenția Reuter. Precizind coordonatele geografice ale ata
cului. documentul prezentat la
O.N.U. afirmă că „această operațiu
ne.' total ilegală, a avut loc în afara
zonei exclusiva de 200 mile marine

stabilite tn jurul Insulelor Malvina
(Falkland) de Marea Britanie În
săși".
LONDRA 4 (Agerpres). — Minis
trul apărării al Marii Britanii, John
Nott, a declarat că țara sa va conti
nua politica de „presiune militară
crescindă" asupra Argentinei, pentru
a o determina să-și retragă forțele
armate din Insulele Malvine și, ulte
rior, pentru negocierea unei soluții
pașnice. Vom continua, a spus mi
nistrul britanic, să utilizăm mijloa
cele militare în paralel cu eforturile
diplomatice. El a precizat că Marea
Britanie intenționează să recurgă la
„forțe minime", dar nu a exclus posi
bilitatea unei debarcări în Insulele
Malvine.
Revenit la Londra după ce a con
ferit la New York cu omologul său
nord-american Alexander Haig șl
cu secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, în legătură cu
modalitățile de rezolvare a diferen
dului privind Insulele Malvine, mi
nistrul britanic de externe, Franci»
Pym, a declarat că întrevederile avu
te în Statele Unite „au fost utile".
Observatorii politici de la Washington
relevă faptul că în ciuda contactelor
stabilite de șeful diplomației brita
nice la New York, nu s-a reușit de
gajarea unei soluții negociate în con
flictul anglo-argentinian privind
Insulele Malvine (Falkland).
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, este gata să
viziteze capitalele Marii Britanii și
Argentinei în vederea Identificării
unei soluții politice in diferendul an
glo-argentinian în problenjl ^Insulelor Malvine (Falkland),
îeclarat
Franțois Giuliani, purtăf’/
de cuvînt al Națiunilor Unite. *'
Secretarul general al O’.>.tT, a pre
cizat Francois Giuliani, a discutat cu
miniștrii de externe ai celor două
țări un număr de idei concrete pri
vind o reglementare pașnică a dife
rendului.
Posibilitatea ca secretarul general
al O.N.U. să întreprindă o misiune
de mediere in acest conflict a făcut
luni obiectul unor consultări neofi
ciale între membrii Consiliului de
Securitate și președintele în exerci
țiu al acestui organism. A fost au
diată o expunere prezentată de Rafeeuddin Ahmed (Pakistan), care
conduce
grupul
Secretariatului
O.N.U. însărcinat cu examinarea mo
dalităților desfășurării unei eventua
le acțiuni a O.N.U. în legătură cu
conflictul Malvinelor (Falkland).

ORIENTUL MIJLOCIU
• Manifestări de protest împotriva politicii Israelului în teri
toriile ocupate • Numirea noului comandant al F.N.U.O.D.
• Declarație comună Maroc — Emiratele Arabe Unite
TEL AVIV 4 (Agerpres). — Arma
ta israeliană a intervenit marți trăgînd salve de avertisment pentru a
împrăștia manifestațiile organizate
de mai multe sute de palestinieni la
Ierusalim în semn de protest împo
triva politicii Israelului în teritori
ile ocupate, relatează agenția France
Presse. Cu prilejul manifestației
de la școala din Khan-Yunis. în su
dul zonei Gaza, o tînără palestiniană
a fost ucisă, iar alte cinci persoane
au fost rănite — menționează agen
ția, citind surse palestiniene.
Manifestațiile, care au început luni
in teritoriile ocupate de Israel, ur
mează să continue pînă miercuri.
Numeroși comercianți palestinieni
din partea de est a Ierusalimului și
Bethleem și-au închis, marți, maga
zinele. La Bethleem, mai multe sute
de studenți au organizat o manifes
tație pe străzile orașului ; patru din
tre ei au fost arestați.
O puternică agitație a avut loc,
marți, în tabăra de refugiați pales
tinieni de la Aider, din apropiere de
Bethleem, unde au fost arborate
drapelele palestiniene.
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres).
— Printr-un schimb de scrisori în
tre secretarul general al O.N.U. și
președintele în exercițiu al Consiliu
lui de Securitate, generalul maior
Carl Gustav Stahl (Suedia) a fost nu
mit comandant al Forței Națiunilor
Unite pentru observarea dezangajă
rii militare în zona înălțimilor Go

lan (F.N.U.O.D.). El îl succede in
acest post generalului maior Erkki
Kaira (Finlanda), eare și-a dat de
misia pentru motive personale.
Forța Națiunilor Unite pentru ob
servarea dezangajării military in zo
na înălțimilor Golan, cu un efectiv
de aproximativ 1 300 militari, a fost
amplasată ca o forță-tampon intre
trupele Siriei și cele ale Israelului
incepind din anul 1974, mandatul ei
fiind prelungit, pe o bază semestri
ală, de către Consiliul de Securitate.
ABU DHABI 4 (Agerpres). — De
clarația comună dată publicității la
Abu Dhabi, la încheierea vizitei ofi
ciale. de trei zile întreprinse în Emiratele Arabe Unite de primul mi
nistru al Marocului, Maati Bouabid.
subliniază că o pace justă și dura
bilă în Orientul Mijlociu nu poate
fi instaurată fără retragerea com
pletă a Israelului din toate teritori
ile arabe ocupate.
O astfel de reglementare, se ara
tă în continuare în documentul amintit, trebuie să ia, de asemenea,
în considerare restabilirea drepturi
lor naționale ale poporului palesti
nian, inclusiv dreptul său laf todeterminare și crearea unui st?“--»pdependent propriu, pe pămîn
<său,
sub conducerea singurului
re
prezentant legitim. Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.).
Cele două părți au trecut In revistă,
cu prilejul vizitei, situația actuală
din lumea arabă.

Expoziție — avertisment
La Paris, pe espla
nada Trocadero, s-a
deschis „Expoziția na
țională asupra depor
tării", organizată la ce
rerea asociațiilor de
foști deportați, pe baza
unei decizii a președin
telui Republicii Fran
ceze. Tema expoziției o
constituie
rezistența
antifascistă In lagăre
le de concentrare și in
temnițele naziste. Obiectele, registrele, fo
tografiile, armele, în
registrările de mărturii
și alte exponate evocă
nu numai suferințele.

dar și luptele i>e care
deportații de diferite
naționalități n-au în
cetat să le ducă in in
teriorul lagărelor morții, culminind cu insu
recții victorioase, ca
cea de la Buchenwald
din aprilie 1945. Expo
ziția este menită, intre
altele, să contracareze
afirmațiile neonaziști
lor potrivit cărora oro
rile hitleriste ar fi o
pură invenție, iar la
gărele de deportare și
camerele -de gazare
nici n-ar fi existat. In
legătură cu acest o-

biectiv al expoziției,
ziarul „Le Monde"
scrie : „Este o expozi
ție de afirmare : da.
lagărele au existat ;
da, camerele de gaza
re au existat ! Depor
tarea a fost o expresie
directă a ideologiei
fasciste". Și ziarul adaugă in continuare că
expoziția este menită
să creeze un efect de
șoc asupra opiniei pu
blice, chemind la vi
gilentă împotriva re
crudescentei ideologiei
„noii drepte" și a ac
tivității organizațiilor
neofasciste. (I. F.).

Un „clasament" al miliardarilor
Nici cele mai dezvoltate țări din
lume nu se pot eschiva de la con
secințele crizei economice mondia
le. Dovezi concludente in acest sens
sint dificultățile intimpinate de ma
joritatea statelor capitaliste, unde
se înregistrează stoparea sau chiar
reculul producției ; in schimb, a
crescut dramatic numărul celor ră
mași fără lucru. Astfel, in cele 24
de state membre ale O.E.C.D.. șo
majul a depășit cifra de 32 milioa
ne. Sint țări unde cei rămași pe
drumuri reprezintă intre 10 și 15
la sută din totalul forței de muncă
— fără să mai vorbim de soarta
sutelor de milioane de înfometați
din „lumea a treia", care abia iși
duc viata de la o zi la alta.
Există insă o categorie socială,
ce-i drept foarte restrinsă, pentru
care criza înseamnă profituri uri
așe. Edificator este, in acest sens,
„clasamentul" (întocmit de revista
„Fortune") al marilor firme, com-

panii și societăți din S.U A., pozifia
in acest clasament fiind stabilită in
func'ie de cifra de afaceri.
Printre primele zece mari socie
tăți industriale se situează nu mai
pufin de șapte companii petroliere.
In rindul acestora, primul loc este
ocupat de „Exxon", cu o cifră de
afaceri de 108 miliarde dolari —
adică mult mai mult deci! bugetul
celor mai multor țări din lume !
Urmează apoi, in ordine, „Mobil
Oii", „General Motors". „Texas
Company". „Standard OU of Cali
fornia", „Ford" etc. Cit privește
primele .590 societăți industriale americane, acestea au o cifră globa
lă de afaceri de 1 800 miliarde do
lari. inregistrind o creștere de 7.5
la sută in comparație cu anul pre
cedent. Proportional au crescut —
firește ! — profiturile.
De unde rezultă ci pentru unii
cri~a rs‘e deosebit de profitabilă...
(N. P.).
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