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Prilejuind manifestări de înaltă stimă ' 
și aleasă prețuire, în aceeași atmosferă 
de caldă prietenie, caracteristică 
raporturilor dintre popoarele român 

și grec, ieri a continuat

VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa elena ceaușescu, In grecia

Dialogul fructuos la nivel înalt, 
semnarea unor documente de 
mare, importanță, întîlnirile cu 
personalități de frunte ale vieții 
politice, economice și cultural- 
șțpnțifice reflectă interesul 
pt ofund al celor două țări de 
a dezvolta colaborarea pe mul
tiple planuri în avantajul re
ciproc, al înțelegerii și bunei 
vecinătăți în Balcani, al păcii 
și destinderii internaționale

Ceremonia semnării documentelor oficiale româno-elene
în cursul după-amiezil de miercuri 

a avut loc ceremonia semnării docu
mentelor oficiala româno-elene.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și primul ministru elen, 
Andreas Papandreu, au semnat 
Acordul-cadru privind direcțiile da 
bază ale dezvoltării cooperării eco
nomice, industriale și tehnico-știin- 
țifice între Republica Socialistă 
România și Republica Elenă.

La ceremonia semnării documente
lor oficiale au fost prezenți, din 
partea română, tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Gheorghe Petres
cu, ministrul industriei de mașini- 
unelte, electrotehnice și electronice, 
precum și alte persoane oficiale.

Din partea greacă au fost de față 
ministrul afacerilor externe. Ioannis 
Haralambopoulos, ministrul coope
rării economice, Apostolos Lazaris, 
ministrul industriei, Anastassios Pe- 
ponis, ministrul comerțului. Nicho- 
laos Acritides, precum și alte per
soane oficiale.

După semnare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru An
dreas Papandreu s-au felicitat re
ciproc, și-au strins mîinile cu cor
dialitate t și s-au îmbrățișat cu 
căldură.

Luînd cuvîntul in Încheierea cere
moniei de semnare, primul ministru 
ANDREAS PAPANDREU a declarat : 
„Sînt deosebit de bucuros că am 
semnat astăzi împreună cu pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia un Acord-cadru pentru colabo
rare. Vreau să cred și doresc ca a

cesta să constituie o piatră de te
melie in dezvoltarea unei strinse 
colaborări intre țările noastre, și 
dincolo de țările noastre, in cadrul 
Balcanilor — o colaborare care va 
transforma Balcanii intr-un spațiu 
de pace și progres. Domnule pre
ședinte, cu mare bucurie am semnat 
acest acord“.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a declarat : „Dorcso 
să exprim și eu satisfacția și bucuria 
pentru semnarea acestui Acord- 
cadru de colaborare economică și 
tehnico-științifică de lungă durată. 
Prin acordul pe care l-am semnat 
impreună, domnule prim-ministru, 
dăm o perspectivă largă dezvoltării 
colaborării și cooperării româno- 
elene, ceea ce corespunde interese
lor ambelor noastre popoare de pro
gres economic și social, de indepen
dență și pace.

Am și cu convingerea că acesta va 
contribui, totodată, la dezvoltarea 
colaborării multilaterale între țările 
din Balcani, pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a cooperării 
pașnice și, în perspectivă, fără arme 
atomice".

Cei prezenți la solemnitatea sem
nării Acordului-cadru au subliniat 
cu vii aplauze declarațiile făcute.

După ceremonia semnării Acor
dului-cadru, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru An
dreas Papandreu, precum și miniș
trii de externe ai celor două țări 
6-au întreținut din nou, intr-o am
bianță de cordialitate și prietenie, de 
stimă și respect reciproc.

Convorbiri oficiale
între președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Andreas Papandreu

Oeiun oferit In onoarea prea telul Nicolae Ceausescu si a tovarășei Elena Ceisescu
de primul ministru Andreas Papandreu si doamna Margareta Papanta

în cursul dimineții de miercuri au 
început convorbirile oficiale între 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și primul ministru al Republicii 
Elene, Andreas Papandreu.

La convorbiri au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu, prim viceprim-mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, precum și miniștrii 
de externe ai celor două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost în- 
timpinați in fața clădirii Parlamen
tului grec, unde s-a desfășurat prima 
rundă de convorbiri, de primul mi
nistru Andreas Papandreu, care i-a 
salutat cu multă cordialitate pe 
inalții oaspeți români. Președintele 
României și primul ministru grec 
și-au strins mîinile cu căldură.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind evoluția 
ri ' *lor româno-elene, apreciindu-:'j 
că porturile bilaterale au dobîndit 
* fi din urmă o nouă dimensiune, 
- ,e corespunde pe deplin intere
selor reciproce de dezvoltare pașnică, 
de sine stătătoare a celor două țări, 
cerințelor majore ale destinderii și 
păcii în Balcani, în Europa și în 
lume. S-a apreciat faptul că, paralel 
cu intensificarea contactelor politice, 
•-au extins legăturile economice, au 
sporit schimburile comerciale, s-au 
diversificat formele de cooperare în 
ramuri importante ale industriei.

în cadrul convorbirilor din cursul 
dimineții s-a realizat de asemenea 
un larg schimb de vederi privind 
problemele vieții internaționale, pu- 
nindu-se in evidență preocuparea 
celor două țări. România și Grecia, 

față de evoluția situației internațio
nale, în vederea îmbunătățirii clima
tului actual, a creării condițiilor 
pentru pace și colaborare între po
poare.

După încheierea acestei prime 
runde de convorbiri, primul minis
tru al guvernului grec. Andreas 
Papandreu. i-a condus pe președin
tele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu pe peronul din fata Parla
mentului. salutindu-i cu multă cor
dialitate. înainte de plecare, la solici
tarea ziariștilor, președintele Româ
niei și primul ministru al guvernului 
grec au făcut scurte declarații.

în declarația sa, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Am 
avut o discuție foarte bună și am 
ajuns la concluzii bune pentru co
laborarea dintre țările noastre, pen
tru o politică de pace și destindere".

La rindul său, premierul Andreas 
Papandreu a declarat : „Sint satis
făcut întotdeauna cind am ocazia de 
a-1 vedea și a discuta cu președin
tele Nicolae Ceaușescu".

în după-amiaza aceleiași zile au 
continuat. la Ministerul Afacerilor 
Externe, convorbirile oficiale între 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru al Republicii Elene, 
Andreas Papandreu.

La convorbiri au participat din 
partea română, tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Gheorghe Petres
cu, ministrul industriei de mașini- 
unelte, electrotehnice și electronice. 
Ion Cetățeanu, adjunct al ministrului 
aprovizionării tehnico-materiale și 

controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, Ion Stanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, Constan
tin Boștină, secretar personal al se
cretarului general al P.C.R.

Din partea Republicii Elene au 
participat Ioannis Haralambopoulos, 
ministrul afacerilor externe, Aposto
los Lazaris, ministrul cooperării eco
nomice, Nicholaos Acritides. minis
trul comerțului, Anastassios Peponis, 
ministrul industriei, alte persoane 
oficiale.

în cadrul convorbirilor de după- 
amiază un loc important l-au ocupat 
problemele privind dezvoltarea cola
borării dintre cele două țări, apreci- 
indu-se că aceasta este în sprijinul 
progresului celor două popoare, 
precum și al slujirii cauzei păcii și 
cooperării în general.

Evidențiindu-se implicațiile deose
bit de grave ale cursei Înarmărilor, 
caracterul complex al situației in
ternaționale actuale, s-a apreciat că 
este necesar să se acționeze ferm 
pentru adoptarea de măsuri concre
te în vederea opririi cursei înarmă
rilor. pentru dezarmare, în primul 
rînd pentru dezarmarea nucleară, că 
este necesar să se facă totul pentru 
a asigura fiecărui popor dreptul la 
dezvoltare liberă și independentă.

Abordind o amplă problematică, 
prilejuind o largă prezentare a 
punctelor de vedere, precum și evi
dențierea numeroaselor posibilități 
de colaborare dintre cele două țări, 
de cooperare în probleme politice in
ternaționale, convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială, de 
înțelegere și stimă reciprocă.

în onoarea președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. și a tovară
șei Elena Ceaușescu, primul minis
tru elen. Andreas Papandreu. și so
ția sa, doamna Margareta Papan
dreu, au oferit miercuri un dejun.

înalții oaspeți români au fost 
salutați cu căldură de premierul 
grec, Andreas Papandreu, și soția sa, 
care i-au condus spre marea sală de 
recepții. înaintea începerii dejunului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu s-au Întreți
nut cordial cu primul ministru 
grec, Andreas Papandreu, și doam
na Margareta Papandreu. înalților

Toastul primului ministru 
Andreas Papandreu 

Domnule președinte, 
Doamnă,
Simt o deosebită onoare și 

bucurie că putem să primim as
tăzi pe președintele României. 
Domnul președinte Ceaușescu este 
un președinte al cărui prestigiu nu 
se limitează la dimensiunile țării 
sale sau la dimensiunile țării 
mele ; este o personalitate mon
dială, a cărei activitate se iden
tifică cu lupta pentru independen
tă și autodeterminare a tuturor 
popoarelor, pentru egalitatea între 
țările mari și mici, pentru nein
tervenția nici unui stat în trebu
rile interne ale altui stat, și care, 
în cadrul alianței de care aparți
ne, desfășoară o politică externă 
multidimensională, al cărei ecou 
a pătruns în cele mai îndepărtate 
colțuri ale lumii. Oriunde există 
luptă pentru independență națio
nală, pentru autodeterminarea 
unui popor, domnul președinte 
Ceaușescu se va găsi, întotdeauna, 
ca sprijinitor I De aceea, bucuria 
noastră este dublă, pentru că gu
vernul care a ieșit învingător în 
alegerile din 18 octombrie 1981 în 

oaspeți le-au fost prezentate perso
nalitățile participante la dejun.

La dejun au participat din partea 
greacă : Ioannis Alevras, președin
tele parlamentului, cu soția, Apos
tolos Lazaris, ministrul cooperării 
economice, Ioannis Haralambopou
los, ministrul afacerilor externe. 
Agamemnon Koutsogiorgas, minis
tru la Președinția Consiliului de 
Miniștri. Anastassios Peponis. mi
nistrul industriei, Melina Mer
couri, ministrul culturii. Nicholaos 
Acritides, ministrul comerțului, 
Evanghelos Yiannopoulos. minis
trul comunicațiilor. Petros Molivia-

Grecia este un guvern care urmă
rește să promoveze o politică au
tentică, multidimensională.

Așa cum am avut ocazia să dis
cutăm — și cum a observat însuși 
domnul Ceaușescu — echilibrul 
care a rezultat la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial a de
venit astăzi instabil. Nu mai este 
posibil să se asigure stabilitatea 
economică, politică și socială, în 
cadrul anacronic al consecințelor 
celui de-al doilea război mondial 
și al situației anilor pe care îi 
trăim.

Este clar că atunci cînd se vor
bește de destinele Europei nu tre
buie făcută nici o discriminare în
tre Europa de est și de vest. Eu
ropa trebuie să pășească unită îna
inte pe drumul său, să asigure ca 
popoarele sale să trăiască mai 
bine. Poate că acesta pare un vis 
oarecum îndepărtat. Pare un vis 
îndepărtat, deoarece lumea s-a 
cam întors la situația confruntări
lor și a războiului rece, în ciuda 
marilor pericole pe care le presu
pune aceasta.

Ar fi o greșeală să nu recunoaș-
(Continuare în pag. a IlI-a) 

tis, secretar general al Președinției 
Republicii.

Au luat parte persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe președintele Re
publicii Socialiste România : Gheor
ghe Oprea, Ștefan Andrei, Gheor
ghe Petrescu, Constantin Mitea, Ion 
Cetățeanu, celelalte oficialități ro
mâne.

De asemenea, la dejun au parti
cipat Ion Brad, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Atena, 
și Michel Cottakis, ambasadorul 
Republicii Elene la București.

în timpul dejunului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și primul 
ministru Andreas Papandreu s-au

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule prim-ministru^
Doamnelor și domnilor, 
Tovarăși,
Aș dori să exprim mulțumirile 

mele, ale tovarășei mele și ale ce
lorlalți tovarăși care mă însoțesc 
pentru primirea ospitalieră și pen
tru cuvintele rostite de dum
neavoastră, domnule prim-minis
tru, la adresa poporului român, a 
politicii sale de pace și colabo
rare.

Sint bucuros că avem prilejul să 
ne întîlnim, de data aceasta la 
Atena, în condițiile noi cînd dum
neavoastră îndepliniți funcția de 
prim-ministru.

Am avut convorbiri la Bucu
rești asupra multor probleme. As
tăzi dumneavoastră ocupați func
ția de conducere care hotărăște po
litica internă și externă a Gre
ciei. Noi am salutat cu bucurie op
țiunea dumneavoastră de dezvolta
re pe calea societății socialiste. în
țelegem, desigur, că aceasta por
nește de la specificul și probleme
le Greciei, că trecerea unei țări sau 
alteia, sub o formă sau alta, pe 
calea socialismului nu se poate 

Întreținut cordial, continuînd dialo
gul asupra unor probleme privind 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării pe multiple planuri dintre 
România și Grecia.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
premierul Andreas Papandreu au 
rostit toasturi, care au fost urmărite 
cu viu interes, fiind subliniate cu 
aplauze de cei prezenți.

Dejunul oferit în onoarea lnal- 
ților soli ai poporului român s-a 
desfășurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie, ce caracterizează toate 
manifestările prilejuite de noul 
dialog la nivel înalt româno-elen.

face decît ținînd seama de condi
țiile și realitățile din fiecare țară. 
Desigur, ca țară socialistă, vă urăm 
succes pe acest drum.

Am discutat astăzi problemele 
colaborării dintre țările noastre. 
Am ajuns la multe concluzii co
mune — și vom semna în cursul 
vizitei un document comun cu pri
vire la colaborarea economică, teh
nico-științifică pe termen lung. Re
lațiile noastre sint foarte bune, aș 
putea spune. în ultimii zece ani 
ele au cunoscut o dezvoltare foar
te puternică. Este adevărat că ele 
se bazează pe vechi și tradiționa
le legături între popoarele noastre. 
Pornind de aici, este de înțeles că, 
oricare ar fi condițiile, popoarele 
noastre trebuie să conlucreze, să 
dezvolte colaborarea și să acționeze 
impreună. Cum se spune la noi — 
probabil și la dumneavoastră — 
popoarele noastre s-au cunoscut și 
la bine și la rău și întotdeauna au 
înțeles că conlucrarea și colabo
rarea lor sînt în interesul reciproc 
și nu sînt îndreptate împotriva al
tora, ci, dimpotrivă, sînt în inte-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Ședința solemnă la Academia din Atena în onoarea 
tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN GRECIA

Ședință solemnă la Academia din Atena în onoarea 

tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu
în semn de profundă prețuire 

pentru meritele sale ca om de știin
ță, devotat binelui și bunăstării ome
nirii. Academia din Atena a organi
zat, miercuri după-amiază, o ședință 
solemnă dedicată tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
membru corespondent al acestui 
prestigios for științific atenian.

Numeroasele distincții primite din 
partea unor renumite academii. între 
care și cea din Atena, instituții de 
cercetare și invățămint de peste 
hotare reprezintă o grăitoare dova
dă a înaltei aprecieri date muncii 
stăruitoare pe care tovarășa Elena 
Ceaușescu o depune pentru angaja
rea științei românești în ansamblul 
dezvoltării socialiste multilaterale a 
țării, pentru înflorirea științei uni
versale. pentru deplina valorificare 
a virtuților acesteia de promovare a 

jlăcii. Și .înțelegerii intre, popoare.
Aceste sentiment ae pWfund res

pect și de caldă ~*aaTfttrație pentru 
contribuția pe care o aduce tovarășa 
Elena Ceaușescu, prin activitatea po
litică. prin cercetăreftrșfnnținte pro
prii, la dezvoltarea științei româ
nești și universale au fost puse în 
evidentă cu prilejul ședinței solem
ne de la Academia ateniană, institu
ție de mare prestigiu. înființată in 
1825, care în cadrul celor trei sec
țiuni — de știință, literatură și artă, 
filozofie și politică — precum și al 
Centrelor de studii și cercetare des
fășoară o bogată activitate științifică.

în fata acestui impunător edificiu, 
aflat in centrul capitalei Greciei, to
varășa Elena Ceaușescu. însoțită de 
doamna Margareta Papandreu, a fost 
întîmpinată de președintele Acade
miei, Pericles Theocharis, de alți 
membri ai Consiliului de conducere 
al acesteia. Sutele de particioanți 
aplaudă cu multă căldură, îndelung, 
intrarea tovarășei Elena Ceaușescu în 
impunătoarea sală de ședințe a Aca
demiei din Atena, dominată de mari 
fresce murale, de statui — opere ale 
unor celebri pictori și sculptori. în 
atmosfera solemnă, emoționantă care 
domnește în acest spațiu destinat 
științei șl culturii, în carp au pre
zentat contribuții științifice și poli
tice personalități importante, tova
rășa Elena Ceaușescu este invitată 
de președintele Academiei ateniene 
să ocupe locul de onoare în sala de 
festivități.

Sînt pr'ezențî pentru a lua parte la 
această ședință solemnă, așteptată 
cu viu interes, un mare număr de 
academicieni, profesori universitari, 
oameni de știință și cultură. Partici
pă, de asemenea, la această solemni
tate, Ion Brad, ambâsadorul Româ
niei la Atena, Michel Cottakls, am
basadorul Greciei la București, pre
cum și reprezentanți de seamă ai 
vieții politice din Grecia.

în deschiderea ședinței solemne 
organizate în onoarea tovarășei 
Elena Ceaușescu, ia cuvîntul pre
ședintele Academiei din Atena, PE
RICLES THEOCHARIS, care salu
tă încă o dată, cu multă considerație 
și aleasă stimă, pe oaspetele de 
onoare al acestei festivități. în cuvîn
tul său. președintele Academiei ate
niene a spus :

Mă simt deosebit de onorat ca 
președinte al Academiei din Atena și 
confrate pe tărimul științei că am 
ocazia să iptîmpin din nou pe doam
na Elena Ceaușescu. prim viceprim- 
ministru al guvernului român, doc
tor inginer in domeniul chimiei poli
merilor, membru al Academiei Ro
mâne și membru corespondent al 
Academiei din Atena.

Pe doamna Elena Ceaușescu am 
avut prilejul să o întîmpinăm la 
Academia noastră în urmă cu cițiva 
ani, cînd, la propunerea Secției ști
ințelor pozitive și prin hotărirea ple
narei Academiei, domnia sa a fost 
aleasă ca membru corespondent al 
Academiei din Atena, la 19 martie 
1976.

Alegerea doamnei Elena Ceaușescu 
la Academie a coincis cu vizita ofi
cială a președintelui țării prietene, 
domnul Nicolae Ceaușescu, la invita
ția făcută de guvernul elen pentru 
strângerea legăturilor care unesc cele 
două țări ale noastre.

Actuala vizită a colegei care ne-a 
devenit și prietenă coincide din nou 
cu vizita sotșlor Ceaușescu în patria 
noastră, avînd ca scop schimbul de 
vederi între cele două țări și pentru 
a lua măsuri in vederea dezvoltării 
și fructificării acestei mari și vechi 
prietenii. Prietenia dintre cele două 
popoare ale noastre este și veche și 
trainică.

Luptele noastre au fost întotdeau
na comune pentru eliberarea pămîn- 
turilor noastre din îndelungata și 
aspra sclavie a tiranilor otomani. 

Ideile Libertății și primele încercări 
au fost comune. Grecii din principa
tele dunărene au cultivat literele, 
le-au îmbogățit și au colaborat cu 
celelalte popoare prietene din Bal
cani pentru un efort unit în vederea 
scuturării jugului cotropitorilor. Cîte 
lupte, cit singe, citi cunoscut! și ne- 
cunoscuți au contribuit la crearea a- 
cestor legături !

Și faza decisivă a efortului de eli
berare a pornit de pe teritoriul ro
mânesc. Fiecare grec, vizitînd Iașiul 
și Drăgășanii, iși aduce aminte de 
luptele lui Ipsilanti și ale „detașa
mentului sacru", îsi aduce aminte de 
jertfele pentru libertate și se simte 
de parcă s-ar afla la el acasă. Și po
porul român, acest popor prieten din 
nord, a primit întotdeauna și pri
mește și astăzi pe grec ca pe fratele 
său. Nici o diferență nu există in 
afara unor amănunte în modul de 
viață al celor două popoare.

Am avut ocazia și onoarea să vizi
tez aceste păminturi sacre cu cițiva 
ani in urmă, ca invitat al guvernului 
român, cu ocazia participării la pri
mul Congres Național Român de 
tensiometrie din Iași. Dragostea cu 
care m-au înconjurat oamenii de 
știință, colegii și prietenii români o 
să-mi rămînă de neuitat. Nu numai 
că participarea la congres a fost în
cununată de succes deplin, dar am 
avut și ocazia să vizitez monumen
tele din împrejurimi și să fac o umi
lă închinare la locurile care însem
nau atit de mult pentru mine, pen
tru fiecare grec, ca și pentru fie
care cetățean român. Dar mai presus 
de toate a cintărit dragostea fră
țească ce s-a stabilit între oamenii 
de știință români prieteni si colegii 
lor greci.

Această vizită va rămine în aminti
rea mea de neuitat.

Atît Grecia, cit și celelalte țări bal
canice prietene au pornit, după anul 
1974, o profundă reconsiderare a ve
chilor lor legături. Nu ar fi o exage
rare să spunem că un loc de frunte în 
acest efort l-a ocupat și Academia 
noastră. Doar cu cîteva luni înaintea 
vizitei făcute de reprezentantul ofi
cial al statului nostru, atit în Româ
nia, cît și în Iugoslavia și Bulgaria, 
un mic grup de academicieni eleni 
au vizitat aceste țări și au avut con
tacte constructive cu academiile si 
centrele științifice ale acestor țări. 
De atunci s-a văzut că acest «efort 
nu putea să fie decît fructuos. Și, 
intr-adevăr, în domeniul schimburi
lor științifice sînt puternice și im
portante aceste legături intre oamenii 
de știință din țările prietene și veci
ne. Aceste vizite între academiile din 
țările balcanice au contribuit la 
atmosfera generală a prieteniei și 
stimei reciproce într-o măsură de 
neînchipuit. în tot cazul, cred că în 
lumea noastră de azi, unde știința și 
tehnologia, împreună cu arta șl li
terele sint forțe dinamizatoare nu se 
putea ca la dezvoltarea lor să nu con
tribuie cu ceva și aceste eforturi ale 
noastre., Dacă acest ceva este puțin 
sau mult nu are importantă. Impor
tant este faptul că sîmburele priete
niei a început să dea roade.

Astfel, avem astăzi printre noi pe 
colega noastră doamna Elena 
Ceaușescu,. care nu considerăm că 
vine dintr-o țară străină, ci că este 
a noastră și se află în casa sa.

Contribuția academicianului doctor 
inginer Elena Ceaușescu la dezvol- 

' tarea științei polimerilor în Româ
nia este bine cunoscută pe plan in
ternațional. Doamna Elena Ceaușescu 
a reușit într-un interval relativ scurt 
de timp să creeze o importantă 
școală de știința și tehnologia poli
merilor in România. în cadrul Insti
tutului Central de Chimie, pe care 
l-a creat și pe care îl conduce cu re
marcabile rezultate. în folosul atît al 
științei, în general, cît și al indus
triei țării prietene. România. în spe
cial. Sub îndrumarea atentă și con
tinuă a acestei eminente femei sa
vant, știința nou apărută a polime
rilor a făcut importante progrese în 
țara sa. Dealtfel, România, țară cu o 
îndelungată și importantă tradiție în 
exploatarea și prelucrarea hidrocar
burilor. a simțit de timpuriu necesi
tatea “dezvoltării acestei științe, pen
tru o mai bună valorificare a bogă
țiilor sale naturale.

Contribuția semnificativă a specia
liștilor români, formați sub îndru
marea eminentului savant doamna 
Elena Ceaușescu, dovedită și prin 
numeroasele lor participări la con
grese naționale și internaționale, 
precum și prin publicații originale în 
problemele chimice și petrochimice 
in mod special, dă o măsură convin
gătoare recunoașterii valorii pe tărîm 
internațional a colegilor și prietenilor 
noștri, oamenii de știință români.

Este cunoscut că, în special în ul

timii ani, între cele două țări ale 
noastre se dezvoltă o colaborare mul
tilaterală, care cuprinde șl domeniul 
petrolului.

Cu această ocazie consider că este 
oportun să subliniez că relațiile de 
prietenie eleno-romfine, reînnoite in
tens. în ultimii ani, în cadrul dez
voltării legăturilor de prietenie ale 
țării noastre cu toate țările, și in spe
cial cu țările balcanice vecine, se 
sprijină în mare măsură și pe apro
pierea și legăturile mereu mai strân
se dintre noi, oamenii de știință, în 
interesul progresului științei și al 
conviețuirii pașnice a tuturor po
poarelor.

Alegerea doamnei Elena Ceaușescu 
ca membru corespondent al Acade
miei din Atena in 1976 a reprezentat 
încă o recunoaștere internațională a 
contribuției deosebife a acestei femei 
savant la progresul științei. Acest 
eveniment a constituit, totodată, o 
dovadă a legăturilor strânse de 
prietenie și qe stimă dintre oamenii 
de știință, dintre intelectualii din 
țara noastră șf oamenii de știință, 
intelectualii din România prietenă.

Activitatea științifică a academi
cianului doctor inginer Elena 
Ceaușescu in domeniul sintezei și 
tehnologiei polimerilor devine zi de 
zi tot mai cunoscută. Totodată, lucră
rile doamnei Ceaușescu în domeniul 
științei polimerilor au fost publicate 
de edituri din Italia, R. F. Germania, 
Elveția și Uniunea Sovietică. Sînt, de 
asemenea, cunoscute lucrările sale in 
limba engleză și se află in curs noi 
proiecte editoriale în alte limbi. 
Frecvența lucrărilor științifice cu
rente ce ne devin cunoscute este, și 
ea, in continuă creștere. Sintem. ast
fel, bucuroși că la Congresul Inter
național de Chimie Pură și Aplicată, 
care va avea loc în curând la Atena, 
și-au anunțat contribuția peste 30 de 
distinși specialiști români, ale căror 
comunicări le așteptăm cu mare in
teres.

Pentru lumea științifică din Grecia 
lucrările științifice ale doamnei Elena 
Ceaușescu au devenit cunoscute in 
principal prin traducerea în limba 
greacă a celor trei volume, elaborate 
împreună cu colaboratorii săi români, 
și intitulate :

1) Cercetări în domeniul sintezei 
și caracterizării compușilor macro- 
moleculari. Editura Aimos, Atena, 
1979 ;

2) Polimerizarea stereospecifică a 
izoprenului, Editura Pnevmatikos, 
Atena, 1981 ;

3) Noi cercetări în domeniul com
pușilor macromoleculari. Editura 
Editex, 1982.

Aceste trei volume științifice oferă 
cititorului o imagine edificatoare a 
întregului potențial științific al aca
demicianului Elena Ceaușescu și al 
colaboratorilor domniei sale în ulti
mii ani și cuprind toate noutățile și 
rezultatele apreciabile ale cercetăto
rilor și publicațiilor în domeniul de 
avangardă al compușilor și caracte
rizării polimerilor. Ele șînt constitui
te dintr-o serie de lucrări științifice 
prezentate de domnia sa și de cola
boratori la congrese și întîlnirl in
ternaționale, precum și in recunoscu
te reviste de specialitate reflectînd 
activitatea științifică din ultima pe
rioadă în cadrul Institutului Central 
de Chimie al României, condus de 
doamna Elena Ceaușescu.

Ultimul volum al acestei serii care 
a fost tradus în limba greacă am 
avut onoarea să-l prefațez ca pre
ședinte al Academiei din Atena. 
Acest volum a apărut cu cîteva zile 
în urmă.

O calitate esențială a lucrării ști
ințifice a doamnei Ceaușescu este 
aceea de a furniza indicații comple
te asupra dezvoltării unor polimeri 
complecși și de a dezvolta teorii co
respunzătoare, care explică fenome
ne fizice ale comportării polimerilor, 
atît din punct de vedere al proprie
tăților, cît și al sintezei acestora. 
Dar principala virtute a acestei lu
crări constă în special în continua 
îmbunătățire și aplicarea creatoare a 
teoriilor privitoare la bazele polime- 
rizării stereospecifice, inițiate de 
marele savant Natta (Premiul Nobel 
1963). cît și a teoriei soluțiilor, a lui 
Flory (Premiul Nobel 1974). Opera 
științifică a academicianului Elena 
Ceaușescu, legată de aceste contri
buții de bază in știința chimiei, ofe
ră noi elemente fundamentale pen
tru o adîncă înțelegere a acestor 
funcțiuni, care pot fi folosite pentru 
o continuă îmbunătățire a calității și 
producției sistemelor polimerice.

In mod special, o mare parte a re
zultatelor științifice cuprinse în a- 
ceste trei volume traduse în limba 
greacă se referă la elastomer!, la po
limerizarea și la forma lor copolime- 
rică, oferind cititorului ocazia rară a 

cunoașterii acestor interesante siste
me de cercetări în aplicațiile lor In
dustriale, într-un mod logic, cantita
tiv și calitativ.

în această perioadă, în care dez
voltarea domeniului polimerilor se 
transformă continuu, de la stadiul de 
tehnică, de experiență și aplicații 
practice, la stadiul de știință exactă 
șl tehnologie, lucrarea doamnei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu dobîndește o mare impor
tanță. Urăm, prin urmare, stimatei 
și iubitei noastre colege pe tărimul 
științei o activitate continuă și fruc
tuoasă, ani îndelungați, pentru binele 
țării sale, al științei, precum și al 
prieteniei dintre popoarele noastre.

Cuvintele de apreciere cu privire 
Ia România, la activitatea prestigioa
să a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
la personalitatea tovarășei Elena 
Ceaușescu, ca reputat om de știință 
șî om politic, au fost urmărit? eu 
multă atenție de participant și subli
niate cu vii aplauze.

Luind cuvîntul? în continuare, aca
demicianul CONSTANTIN TSA- 
TSOS, membru al Academiei din 
Atena, membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste România, 
fost președinte al Republicii Elene, 
a spus :

Sintem fericiți să primim din nou 
în mijlocul nostru, în această seară, 
pe distinsa noastră colegă, doamna 
Elena Ceaușescu.

Președintele Academiei ne-a pre
zentat opera științifică a doamnei 
Ceaușescu, lăudînd importanta sa. dar 
nu a omis să accentueze și impor
tanța pe care Academia noastră o 
acordă pe un plan mai larg dezvol
tării legăturilor științifice și culturale 
ale țării noastre cu România 
prietenă.

Cînd Academia Română m-a ales 
membru corespondent străin al aces
teia, mi s-a oferit ocazia să evoc pe 
larg legăturile istorice și culturale 
dintre cele două popoare ale noastre.

Din epoca primelor colonii grecești 
așezate pe țărmurile Pontului Euxin 
nu au încetat legăturile noastre. Mat 
tîrziu, istoria ne-a rezervat aceeași 
soartă — robia comună a jugului 
otoman șl strînsa colaborare. încă de 
pe atunci, eforturile paralele pentru 
scuturarea acestei robii.

Pecetea latinității intense în spirit 
șl limbă a adus civilizația română 
foarte aproape de ceea ce obișnuim 
să numim lumea greco-romană. Și 
acestei înrudiri culturale trebuie să-i 
recunoaștem meritul de a contribui 
la stabilirea fiecărei legături dintre 
români și eleni, la toate nivelurile.

Astfel putem susține că nu numai 
comunitatea de interese, sau identi
tatea pozițiilor noastre politice, sau 
dragostea noastră comună pentru co
laborarea pașnică a tuturor popoare
lor sînt cele care fundamentează prie
tenia eleno-română, ci și legăturile 
noastre mai vechi și mai adinei, și 
de aceea mai durabile.

Prezența doamnei Elena Ceaușescu 
printre noi reprezintă o confirmare a 
acestei legături strinse dintre cele 
două țări ale noastre.

Doamna Ceaușescu, pe lingă cerce
tările sale științifice, s-a dedicat de 
ani de zile luptei pentru reconstruc
ția țării sale, alături de șeful 
statului român și soțul său. Nicolae 
Ceaușescu.

De ani de zile acționează in paralel, 
pe plan științific și politic. Împăr
țind cu soțul său și truda, dar și 
succesele poporului român.

Noi, care ne bucurăm de progresul 
tuturor popoarelor balcanice, urăm 
doamnei Elena Ceaușescu. colegei și 
vechii prietene a țării noastre, să 
continue pe mal departe, alături de 
soțul său, frumoasa luptă dusă pen
tru progresul atit al științei, cit șl al 
poporului român prieten.

Urările adresate de academicianul 
Constantin Tsatsos în Încheierea 
cuvîntului său tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost primite cu pro
fundă satisfacție de participant, 
subliniate de însuflețite aplauze.

în continuare, președintele Acade
miei din Atena a invitat-o pe to
varășa academician doctor inginer 
ELENA CEAUȘESCU să ia cu
vîntul. Urmărită ci un deosebit 
interes, cu profundă atenție, cuvîn- 
tarea tovarășei Elena Ceaușescu s-a 
bucurat de un larg ecou în rândul 
tuturor participanților, care și-au 
exprimat impresia profundă pe care 
au produs-o ideile conținute in cu
prinsul cuvintării prin puternice și 
Îndelungi aplauze.

După încheierea ședinței solemne, 
In marele hol de la intrarea Acade
miei din Atena, zeci și zeci de par
ticipant! au ținut să se adreseze 
direct tovarășei Elena Ceaușescu, să 

exprime mulțumiri pentru prezența 
sa la această întilnire cu oameni de 
știință și cultură din Grecia, să o 
felicite cu multă admirație pentru 
cuvîntarea rostită, pentru ideile 
înalt umaniste cuprinse în ea, pentru 
Îndemnul la dezvoltarea in conti
nuare a colaborării dintre oamenii 
de știință șl cultură din cele două 
țări, pentru punerea cuceririlor ști
inței în folosul omului. Totodată,

Cuvîntarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu

Domnule președinte 
al Academiei,

Doamnelor și domnilor,
îmi face o deosebită plăcere să mă 

reintîlnesc cu dumneavoastră, mem
bri ai Academiei din Atena, distinși 
reprezentanți al vieții științifice și 
culturale elene, și sâ vă adresez, cu 
acest prilej, un cald salut din partea 
Academiei Române, a oamenilor de 
știința și cultură din România. Vă 
mulțumesc tuturor pentru primirea 
ce mi-a fost rezervată. De aseme
nea, mulțumesc domnului președinte 
al Aoademiei, Pericles Theocharis, 
precum și distinsului academician 
Constantin Tsatsos, pentru cuvintele 
de apreciere rostite la adresa acti
vității mele științifice și politice, a 
științei românești, a bunelor legături 
de prietenie și colaborare dintre 
oamenii de știință și cultură din 
țările noastre, dintre popoarele 
român și elen.

Intr-adevăr», relațiile româno-elene 
au frumoase și bogate tradiții. Din 
cele mai vechi timpuri popoarele 
noastre s-au cunoscut și au convie
țuit in bună vecinătate, au făcut 
schimburi de bunuri materiale și spi
rituale, au conlucrat și s-au respec
tat reciproc. în decursul veacurilor 
ele s-au aflat împreună în multe mo
mente ale luptei lor împotriva asu
pritorilor străini, pentru independen
tă. libertate și progres. Astăzi, aceste 
bune relații cunosc o dezvoltare con
tinuă, pe multiple planuri — inclu
siv al științei și culturii — în folosul 
celor două popoare, al cauzei gene
rale a înțelegerii, colaborării și păcii 
în lume.

îmi amintesc cu deosebită plăcere 
de vizita pe care am făcut-o, cu șase 
ani în urmă, Ia Academia din Atena, 
de întîlnirile și convorbirile pe care 
le-am avut atunci în legătură cu în
tărirea colaborării științifice și cul
turale dintre țările noastre, cu rolul 
șl îndatoririle științei în lumea de azi.

în această perioadă, relativ scurtă, 
In România și Grecia viata a cunos
cut importante evoluții. S-au înfăp
tuit o seamă de realizări șl înnoiri, 
au fost soluționate numeroase pro
bleme și au apărut altele noi. legate 
de efortul popoarelor noastre de a 
înainta tot mai rapid pe calea dez
voltării economice și sociale, de a-și 
asigura progresul și bunăstarea.

In România, eforturile întregii țări 
sînt îndreptate în prezent în direc
ția dezvoltării și modernizării econo
miei naționale, a perfecționării acti
vității economice și sociale, in ve
derea creșterii continue a nivelului 
de trai și a gradului de civilizație al 
poporului. în acest scop, acordăm o 
atenție deosebită dezvoltării puterni
ce a științei, ca factor de bază al asi
gurării progresului multilateral al 
întregii societăți. în programele 
noastre de cercetare punem accentul 
pe elaborarea și perfecționarea teh
nologiilor de producție în vederea va
lorificării superioare a materiilor 
prime, a reducerii consumurilor de 
energie și materiale și a găsirii de 
noi surse de materii prime, a ridi
cării calității produselor și promovă
rii largi a progresului tehnic în toate 
ramurile economiei naționale.

Pornind de la realitatea că resur
sele naturale ale tării — de petrol și 
alte materii prime — sînt totuși limi
tate. cercetarea este orientată spre 
asigurarea unei valorificări maxime, 
superioare a acestor resurse. Am dez
voltat, în acest scop, petrochimia — 
și, în general, industria chimică — 
punînd un accent deosebit pe chimia, 
pură și macromoleculară, pe adîn- 
cirea cercetării în domeniul polime
rilor și copolimerilor. Putem spune 
că activitatea institutelor de cerce
tare din tara noastră are astăzi un 
rol deosebit de important în valori
ficarea superioară a resurselor na
ționale, în creșterea eficientei între
gii activități.

în vederea unei cit mai judicioase 
coordonări și desfășurări a întregii ac
tivități de cercetare, am elaborat un 
Program național de dezvoltare a 
științei și tehnologiei pe o perioadă 
de 10 ani — 1981—1990 — și în per
spectivă pînă în anul 2000. Acest 
program creează un larg cimp de ac
tivitate cercetării fundamentale șl a- 
plicative din țara noastră. Acordăm, 
totodată, o atenție deosebită invăță- 

numeroși savanțl și cercetători de 
prestigiu, oameni politici prezențl la 
această manifestare și-au exprimat 
profunda lor stimă față de președin
tele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, deosebita satisfacție față 
de vizita de stat pe care o întreprin
de în aceste zile in Grecia, apreciind 
că această vizită este un eveniment 
de cea mai mare însemnătate pen
tru dezvoltarea relațiilor româno- 

mintului, formării ș! perfecționării 
cadrelor necesare dezvoltării econo
mice, sociale și culturale a țării.

Stimulînd și mobilizînd larg iniția
tiva și capacitatea de creație a în
tregului popor în opera de dezvoltare 
socialistă a patriei. România acțio
nează, totodată, pentru extinderea 
continuă a colaborării și cooperării 
sale cu alte state, pe baza deplinei 
egalități, a respectului independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avantaju
lui reciproc. în acest context, doresc 
să menționez evoluția pozitivă pe 
care o cunosc relațiile de colaborare 
româno-elene. Ca țări vecine și prie
tene, situate în aceeași zonă geo
grafică, România și Grecia sînt 
profund interesate să conlucreze și să 
coopereze cît mai strîns în toate do
meniile de activitate.

.Este, desigur, un motiv de satis
facție să constatăm că, în cadrul a- 
cestor bune raporturi, oamenii de 
știință și cercetătorii din România și 
Grecia au inițiat și desfășurat, cu 
bune rezultate, o serie de cooperări, 
îndeosebi în domeniul industriei, a- 
griculturli, energiei, medicinii și in 
alte domenii de interes comun. S-a 
dezvoltat, de asemenea, colaborarea 
pe tărimul învățămintului, artei si 
culturii, al formării și perfecționării 
specialiștilor. Există, în continuare, 
largi posibilități pentru dezvoltarea 
conlucrării în aceste domenii, precum 
și pentru abordarea și finalizarea 
unor noi proiecte de colaborare și 
cooperare tehnico-științificâ și cultu
rală. Consider că Academia din Atena 
și Academia Română, precum și cele
lalte instituții de știință, invățămint 
și cultură din țările noastre pot avea 
un rol tot mal important în dezvolta-^ 
rea acestei cooperări.

Apreciez, de asemenea, că sînt po
sibilități ca țările noastre să parti
cipe mai intens la lărgirea colaboră
rii interbalcanice. la dezvoltarea con
lucrării economice, tehnico-științifice, 
culturale și în alte domenii intre 
toate țările din Balcani. Pornind de 
la activitățile comune pe care oame
nii de știință din țările noastre le 
desfășoară în cadrul Uniunii Balca
nice a matematicienilor, al Uniunii 
medicale balcanice, al Asociației bal
canice de studii istorice și arheologie, 
precum șl în alte organisme de co
operare interbalcanică, trebuie să ac
ționăm șl mai susținut pentru dez
voltarea și extinderea în noi domenii 
a colaborării tehnico-științifice în 
Balcani. în acest sens, cred că ar fl 
deosebit de necesară crearea unui 
comitet pentru dezvoltarea cooperă
rii și colaborării tehnico-științifice 
în Balcani. Aceasta s-ar înscrie ca 
o contribuție pozitivă la eforturile 
generale pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a înțelegerii și 
bunei vecinătăți, a colaborării și 
păcii, lipsită de arme nucleare.

Astăzi, cînd știința și tehnologia au 
dobindit un rol hotărîtor în dezvol
tarea economico-socială a națiunilor, 
considerăm că toate țările, toate po
poarele lumii — fără deosebire, de 
mărime sau de orînduire socială — 
trebuie să colaboreze și să conlucre
ze larg, in cadrul diviziunii interna
ționale a muncii, pentru progresul 
științei și tehnicii, pentru îmbogăți
rea cu noi realizări a tezaurului cu
noașterii științifice moderne. Fiecare 
națiune, mare sau mică, iși poate 
aduce contribuția proprie la progresul 
științei — și este firesc și necesar ca 
tuturor popoarelor să li se asigure 
accesul larg și nemijlocit la cuceri
rile științei și tehnologiei moderne, 
înlăturindu-se orice îngrădiri si res
tricții care mai afectează astăzi cir
culația valorilor științifice și tehnice, 
în lumea de azi există un mare 
număr de țări aflate în stare de 
subdezvoltare — și este necesar 
ca acestea să beneficieze larg 
de cuceririle științei și tehnicii mo
deme pentru lichidarea rămînerii în 
urmă și înaintarea pe calea progre^ 
sulul economic și social.

Viața demonstrează că dezvoltarea 
științei și, în general, progresul po
poarelor nu pot fi asigurate decît în 
condiții de pace. Numai în asemenea 
condiții națiunile iși pot pune pe de
plin in valoare capacitatea lor crea
toare. numai astfel oamenii de știin
ță pot lucra normal, se pot concentra 
plenar asupra muncii lor, pot colabo

elene, în ansamblul cărora 
rarea in domeniul științei și ■ 
logiei ocupă un loc important 
țumindu-i cu aleasă cause, i. 
tovarășei Elena Ceaușescu p'e« ■> 
participarea sa la ședința solemni 
la Academia din Atena, distin 
gazde au condus-o la plecare, h 
du-șl rămas bun cu deosebită < 
dură, insoțind-o cu respectuo<_„ 
aplauze.

ra fructuos. Realitățile arată insă că 
există astăzi mari pericole la adresa 
păcii și securității popoarelor. Are loc 
o agravare a situației internaționale, 
se mențin conflictele și stările de în
cordare, se accentuează tendințele de 
menținere și dobindire de sfere de 
influență, se amplifică continuu cursa 
înarmărilor și manifestările crizei 
economice mondiale. Toate acestea 
fac mai necesară ca oricind unirea 
eforturilor popoarelor pentru a opri 
cursul periculos al evenimentelor, 
pentru soluționarea pașnică a tuturor 
conflictelor și problemelor litigioasa 
dintre state, pentru a, apăra pacea, 
destinderea și colaborarea.

In fața acestor realități, popoarele 
lumii iși afirmă cu tot mai multă ho- 
tărîre voința de a pune capăt poli
ticii de înarmări, de a apăra pacea, 
în întreaga lume se ridică la luptă 
largi categorii de oameni al muncii 
care, în cadrul unor mari manifesta
ții de masă, cer să înceteze cursa 
Înarmărilor, să se treacă la măsuri 
concrete de dezarmare. Șl în țara 
noastră s-au desfășurat și continuă 
să se desfășoare mari acțiuni de 
masă, care dau glas hotăririi întregu
lui popor de a lupta pentru pace, 
pentru dezarmare, pentru securitate 
internațională. Pornind de la reali
tatea că Europa — continentul pe 
care trăim — a devenit astăzi un 
uriaș arsenal de arme distrugătoare. 
România se pronunță in nr 
mai hotărit pentru oprirea am 
rii de noi rachete nucleare pe 
nent, pentru retragerea și dist 
celor existente, pentru elimini 
finitivă a armelor nucleare 
ropa, pentru crearea unei zon 
clearizate în Balcani. Dorim 
cem totul pentru a ne aduce 
contribuție la lupta pentru d 
re, pentru făurirea unei lui 
arme și fără războaie.

împreună cu întregul nostru popor, 
oamenii de știință și cultură din 
România s-au angajat cu toate for
țele in această luptă. în cadrul sim
pozionului internațional din toamna 
anului trecut de la București, al ac
țiunilor Comitetului național român 
„Oamenii de știință și pacea", consti
tuit cu acest prilej, ei și-au afirmat 
și iși afirmă cu hotărire dorința de a 
conlucra cu oamenii de știință din 
întreaga lume pentru triumful politi
cii de pace și dezarmare. Pornim de 
la convingerea că, indiferent de con
cepțiile politice sau filosofice, toți 
slujitorii științei trebuie să acționeze 
uniți pentru a apăra pacea și civi
lizația — bunurile cele mai de preț 
ale omenirii. Oamenii de știință tre
buie să-și facă auzit glasul la O.N.U. 
și în alte organisme internaționale, 
să participe nemijlocit la dezbaterea 
tuturor problemelor care privesc 
dezarmarea și pacea. In acest sens 
s-a pronunțat și Comitetul interna
țional de inițiativă — constituit cu 
ocazia simpozionului de la București 
— ■ propunînd organizarea unui con
gres mondial al oamenilor de știință 
pentru pace și dezarmare.

Noi considerăm că acum, cînd In 
cursa absurdă a fabricării de arme 
tot mai distrugătoare se recurge la 
cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii moderne, cind uriașe fon
duri materiale și inteligență științifică 
sint acaparate de politica de înarmări, 
nici un om de știință nu mai poate 
rămîne indiferent în fața acestei si
tuații. Astăzi, mal mult ca oricînd, 
știința — care a dat și dă atît de mult 
civilizației și progresului — trebuie 
să-și afirme cu putere menirea șa 
pașnică, să stea permanent în pri
mele rinduri ale luptei pentru pace, 
pentru apărarea libertății și secu
rității popoarelor !

Doresc, in încheiere, să-mi exprim 
convingerea că oamenii de știință și 
cercetătorii din România și Grecia 
vor coopera tot mai strîns in viitor, 
că vor da un exemplu de colaborare 
rodnică, atit în domeniul cercetării 
propriu-zise. pentru progresul științei 
și bunăstarea popoarelor noastre, cit 
și în lupta pentru pace și dezarmare, 
pentru securitate și înțelegere în 
Balcani, în Europa și in întreaga 
lume.

Vă doresc, tuturor, mult succes șl 
multe satisfacții în activitatea dum
neavoastră viitoare consacrată dez
voltării științei și culturii. Cauzei 
păcii și colaborării. (Aplauze pu
ternice).
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU,
Împreună cu tovarășa elena ceaușescu, în grecia

In timpul convorbirilor oficiale

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
resul colaborării și prieteniei și cu 
alții. De aceea, am convingerea că 
dumneavoastră și guvernul dum
neavoastră veți acționa în așa fel 
incit relațiile dintre popoarele 
noastre să cunoască noi dimen
siuni, pe toate planurile. Aceasta 
răspunde intereselor ambelor noas
tre popoare, cît și păcii șl colabo
rării în Balcani. în Europa și în 
lume.

V-ați referit la o serie de pro
bleme internaționale. Este adevă
rat, sîntem intr-o epocă de încor
dare deosebită ; în lume se pro
duc schimbări uriașe. A fost li
chidat colonialismul, zeci de po
poare și-au cucerit independența și 
au devenit o forță puternică a lu
mii de astăzi, pronunțîndu-se ferm 
pentru o politică nouă, de egali
tate și independență.

într-adevăr, întotdeauna Româ
nia a sprijinit șl sprijină lupta de 
independență națională. Conside
răm că este dreptul fiecărui popor 
de a trăi liber și independent. De
altfel, după cum știți, și poporul 
grec, în lupta sa pentru indepen
dență, a găsit sprijin în organizarea 
luptei sale în România.

Dar, desigur, aceasta este o la
tură a schimbărilor din viața in
ternațională — foarte importantă 
și hotărîtoare pentru progresul o- 
menirii. Dar continuă încă politi
ca de forță, a sferelor de influen
ță, de intervenție în treburile al
tor state. Dacă ne uităm la dife
rite conflicte care au avut loc și 
încă se mai manifestă în diferite 
părți ale lumii — începînd cu cea 
mai apropiată zonă, Orientul Mij
lociu — putem trage concluzia că 
toate aceste conflicte au început 
ușor, dar durează de foarte mult 
timp și este foarte greu să se a- 
jungă la soluționarea lor. Apar 
continuu noi și noi probleme, 
inclusiv dacă ne referim la Cipru. 
Cu opt ani în urmă s-au produs 
evenimentele cunoscute. Desigur, 
nu este locul să discutăm acum 
cine este mai mult sau mai puțin 
vinovat. Este evident că aceste 
evenimente nu trebuiau să se pro
ducă, că independenta Ciprului 
trebuia respectată. Dar toate aces
tea demonstrează că trebuie făcut 
totul pentru a nu se recurge la

Toastul primului ministru Andreas Papandreu
(Urmare din pag. I)
tem forțele internaționale care 
luptă pentru independență și 
autodeterminare. Marea problemă 
a relațiilor între Nord și Sud este 
poate mult mai adîncă decît con
fruntarea dintre Est și Vest — și 
marile rezolvări ale lumii vor tre
bui să țină seama de aceasta.

Este cert că statele mici pot să 
exercite numai o influență morală 
asupra situației politice internațio
nale, dar nu trebuie să se subapre
cieze această contribuție a statelor 
mici și mijlocii. în această perioa
dă sîntem amenințați de o cursă 
deșănțată a înarmărilor nucleare 
— și puțin interesează dacă una 
dintre cele două mari puteri are 
posibilitatea să distrugă lumea de 
11 ori, iar cealaltă de numai 9 ori. 
Tocmai în aceasta constă absurdi
tatea. Toate aceste calcule privind 
forța de lovire a uneia sau alteia 
din aceste mari puteri au depășit 
deja limitele unei dimensiuni 
umane și ale unei logici raționale.

România, .sub conducerea înțe
leaptă și genială a președintelui 
Ceaușescu, participă în primele 
rînduri la lupta pentru denuclea- 
rizare inițiată în anumite zone din 
Europa și, în continuare, pe pian 
paneuropeari,

într-adevăr, există 300 de rache
te SS-20 în partea răsăriteană a 
Europei. S-ar restabili oare echili
brul dacă am avea și 300 rachete 
„Pershing 11“ în Europa occiden
tală ? Ar fi aceasta o contribuție 
la cauza păcii și destinderii ? Fap
tul că din Europa occidentală ar 

forță, că soluționarea problemelor 
dintre state trebuie realizată nu
mai pe calea tratativelor. Oricît de 
grele ar fi aceste tratative, oricît 
ar munci miniștrii de externe, sau 
primii miniștri, sau șefii de state, 
în nici un caz nu vor fi distruse 
bunuri materiale, nu vor cădea 
victime omenești. Este, deci, mai 
bine să doarmă mai puțin șefii de 
state, primii miniștri și miniștrii de 
externe, dar să asigure liniștea și 
odihna, munca pașnică a popoare
lor. Aceasta este astăzi îndatorirea, 
aceasta este problema esențială ce 
stă în fața tuturor celor care au 
răspundere într-un stat sau altul.

De aceea și în problemele din
tre Argentina și Marea Britanie — 
deși e dreptul Argentinei să-și re
vendice teritoriile ocupate în tre
cut — trebuia făcut totul pentru o 
soluție prin tratative. Noi sperăm 
că se va da dovadă de rațiune, de 
răspundere, din toate părțile, pen
tru a se ajungă la încetarea lup
telor și pentru realizarea unei so
luții politice și in această proble
mă.

In acest fel abordează România 
soluționarea diferitelor divergențe 
și probleme dintre state. Noi facem 
o diferență radicală între lupta de 
eliberare națională și soluționarea 
unor probleme dintre state. Și în 
această privință am ajuns la a- 
ceeași înțelegere, în convorbirile 
noastre de astăzi.

într-adevăr, în Europa există 
mari pericole ; deja există un ar
senal militar atomic foarte mare. 
Amplasarea și dezvoltarea rachete
lor cu rază medie de acțiune vor 
mări pericolul distrugerii Europei. 
Toate statele din Europa — fie că 
sînt în Nord sau Sud, în Vest sau 
Est — vor fi în raza de acțiune a 
rachetelor cu rază medie de acțiu
ne și, indiferent de unde vor pleca, 
aceste rachete vor aduce moarte și 
distrugere. Deci, este necesar să 
oprim amplasarea și dezvoltarea 
rachetelor cu rază medie de acțiu
ne, să determinăm retragerea de
plină și distrugerea rachetelor 
existente, să realizăm «o Europă 
fără arme nucleare. în- general, 
trebuie să acționăm pentru dezar
mare pe plan mondial. Dar, actual
mente, cele mai grave pericole sînt 
în Europa. Trebuie ca popoarele 
europene să-și asume răspunderea 

putea să fie lovită Moscova în 
5—6 minute — prin comparație cu 
rachetele intercontinentale care 
pot să lovească Moscova în 17—18 
minute — ar putea constitui o es
caladare calitativă, la care în 
mod normal ar răspunde și 
Uniunea Sovietică. Singura ra
țiune, singura apreciere omeneas
că, logică, rațională este faptul 
că trebuie să se pună capăt 
acestei curse. Dincolo de seopurile 
absurde ale tehnocraților trebuie 
să prevaleze hotărirea politică a 
acelor guverne care cred in uma
nitate și în supraviețuirea omeni
rii — și aceasta trebuie să însem
ne sfîrșitul armamentelor nucleare, 
reducerea continuă a înarmărilor 
și stabilirea unui echilibru la cele 
mai joase niveluri posibile.

Cunoaștem foarte bine că domnul 
președinte Ceaușescu a contribuit 
și contribuie mult la lupta pentru 
dezarmare. Aceasta este și un 
punct programatic al guvernului 
nostru, angajat într-o luptă ana
logă pentru denuclearizarea Bal
canilor și — corespunzător — pen
tru rămînerea spațiului scandinav 
în afara armamentelor nucleare. 
Considerăm că aportul acestor 
țări mici din Europa — din Nord 
și din Sud — poate fi, în cele din 
urmă, hotărîtor, pentru ca, în fi
nal, să se ajungă la înțelegeri ra
ționale între cele două mari puteri.

Aș fi terminat aici, dacă nu sim
țeam datoria să spun în același 
timp că țara noastră — care luptă 
și ea în primele rînduri pentru 
pace, destindere și dezarmare — 
are privilegiul trist să se confrunte 

și să participe direct Ia elaborarea 
acordului cu privire la renunțarea 
la rachetele cu rază medie de ac
țiune.

Trebuie să menținem conferin
țele care au început la Helsinki, să 
ajungem la o conferință de dezar
mare și încredere în Europa, să 
realizăm o unitate între țările eu
ropene, bazată pe respectul orîn- 
duirilor sociale, al independenței 
naționale, dar pornind de la inte
resele comune, de la necesitatea ca 
națiunile europene să trăiască 
independente, să conlucreze pentru 
progresul lor, pentru pacea între
gii lumi.

Avem problemele subdezvoltării 
— această mare prăpastie între bo- 
gați și săraci — și este evident că 
noi nu putem fi decît de partea 
celor ce luptă pentru a-și asigura 
o dezvoltare independentă. Și în a- 
ceastă problemă sîntem pentru o 
soluție negociată între cei bogați și 
săraci, deși pînă acum toate trata
tivele n-au dat nici un rezultat. 
Noi considerăm însă că este posibil 
să se ajungă la anumite înțelegeri, 
pentru că dacă nu se va înțelege 
acest lucru va fi inevitabilă o con
fruntare de mari proporții între 
bogați și săraci.

Sînt, într-adevăr, multe proble
me. Lumea este dornică de pace. 
Marile mișcări din Europa, la care 
poporul român a participat cu toa
te forțele sale, demonstrează că 
popoarele europene înțeleg că pot 
să oprească înarmările • nucleare, 
pot să asigure pacea. într-adevăr, 
sînt țări mari, țări mici și mijlocii, 
însă, cum se spune la noi, cei mulți 
reprezintă o forță puternică și cei 
mari trebuie să țină seama de ei. 
Dacă cei mici și mijlocii, popoare
le acționează unite, împreună, pot 
să determine o pace trainică, ba
zată pe independență și colaborare 
reciproc avantajoasă.

De asemenea, trebuie să realizăm 
în Balcani o zonă fără arme nu
cleare — legată și de alte zone 
denuclearizate din Europa — ca un 
pas spre o Europă și spre o lume 
fără armament nuclear. Sînt pro
bleme între unele țări din Balcani, 
dar interesele lor merg în direcția 
de a întări colaborarea, pentru o 
politică de pace. Cred că proble
mele dintre Grecia și Turcia tre
buie să-și găsească o soluție pe 

ea însăși cu un pericol din răsărit, 
pentru că există, într-adevăr, o 
țară balcanică — Turcia — care 
revendică spațiu național grecesc. 
Am făcut cunoscut în mod clar 
guvernului turc că noi nu avem 
nici o intenție agresivă sau reven
dicativă față de această țară ; dim
potrivă, credem că regimul favo
rabil privind Marea Egee — pre
văzut și în Actul final de la Hel
sinki — este regimul în cadrul că
ruia va trebui să dezvoltăm rela
țiile de bună vecinătate și priete
nie. Noi nu revendicăm nimic. 
Sîntem gata pentru dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate, dar 
nu avem în nici un caz intenția să 
dăm nici o palmă din spațiul nos
tru aerian sau de uscat.

Există, desigur, și o altă proble
mă națională — aceasta este pro
blema Ciprului. Poziția guvernului 
grec în această mare problemă 
poate fi prezentată, pe scurt, ast
fel : nu este vorba de o problemă 
între două comunități; Există, în
tr-adevăr, probleme între cele două 
comunități, între majoritatea grea
că cipriotă, de 80 la sută, și mino
ritatea turcă cipriotă, de 18 la 
sută. Dar marea problemă interna
țională este invadarea și ocuparea 
unei țări independente, membră a 
Națiunilor Unite. în urmă cu puțin 
timp, Argentina a invadat Insulele 
Malvine — și aceasta a devenit o 
problemă uriașă, la scară interna
țională. A fost mobilizată Piața 
comună europeană, ne-a cerut tu
turor să condamnăm invazia — și 
am făcut treaba aceasta. A uitat 
însă că în 1974 s-a înfăptuit o ase

baza bunei vecinătăți, a respectu
lui reciproc al independenței, a ne
amestecului în treburile interne, 
care să asigure o colaborare traini
că. Am părerea că este posibilă o 
asemenea soluționare, a probleme
lor, așa cum este posibilă o solu
ție politică în Cipru. La această 
soluție, la tratativele în acest scop, 
cele două comunități din Cipru 
trebuie să participe activ. Nici o 
soluție în Cipru nu este posibilă 
decît cu acordul populației Cipru
lui, al comunității grecești și 
turcești. Ele au trăit în prietenie 
și trebuie să trăiască în continuare 
în prietenie — și trebuie să se ac
ționeze pentru depășirea probleme
lor care s-au creat în anumite îm
prejurări. Noi considerăm că este 
posibil, și este în interesul și al 
Greciei, și al Turciei, cît și al țări
lor din Balganj și mai cu. seamă 
al poporului din. Cipru, să se a- 
jungă la o soluție politică.

Am discutat și sper că vom a- 
junge la noi forme de colaborare 
în Balcani. Desigur, noi ne gîndim 
la o conferință a șefilor de state 
și guverne. înțelegem că este un 
drum pînă la aceasta, dar — cum 
se spune — orice drum începe cu 
primul pas. Și trebuie să facem 
acest prim pas cu îndrăzneală și 
curaj, răspunzînd cerințelor și nă
zuințelor popoarelor noastre de a 
trăi în pace.

Nu aș dori să mă mai refer și 
la alte probleme. Sper că guver
nele noastre vor conlucra în așa 
fel încît să-și aducă o contribuție 
activă atît la întărirea și extinde
rea prieteniei și colaborării dintre 
popoarele noastre, cît și la cauza 
generală a colaborării, a păcii, a 
independenței naționale în Balcani 
și în lume.

Aș dori să ridic acest pahar și 
să urez poporului prieten grec 
succese în dezvoltarea sa indepen
dentă!

Urez guvernului grec socialist 
succese pe calea îndeplinirii pro
gramului său!

Urez primului ministru succese 
și multă sănătate! Multă sănătate, 
doamnei Papandreu!

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor!

Pentru pace! (Vii aplauze).

menea invazie într-un stat inde
pendent care se chema Republica 
Cipru; Marea Britanie, care ne-a 
cerut nouă, tuturor, s-o susținem, 
a uitat că, deși era forță garantă 
acolo, a permis invazia militară a 
turcilor în Cipru. Din fericire, în 
parlamentul englez au existat și 
voci care au remarcat acest lucru. 
Cu această ocazie aș vrea să chem 
și eu Marea Britanie să-și înde
plinească îndatoririle' față de Re
publica Cipru.

Domnule președinte,
Vă rog să mă scuzați că m-am 

referit la probleme atît de gre
cești. Desigur, problema cipriotă 
nu este nici grecească, nici turcă, 
este o problemă internațională. Să 
mă scuzați că am vorbit despre 
această problemă mai mult decît 
se obișnuiește în asemenea ocazii ; 
dar pentru că sînteți o personali
tate mondială, pentru că vă inte
resează esența și nu suprafața lu
crurilor, am considerat că este de 
datoria mea să spun aceste cu
vinte.

Vreau să vă asigur de toate 
urările pe care poporul grec vi le 
adresează dumneavoastră, pentru 
marele efort pe care îl desfășurați 
în sprijinul păcii și dreptății. Ex
prim mulțumirile noastre călduroa
se pentru prezența dumneavoastră 
și a doamnei Ceaușescu.

Pentru președintele Ceaușescu și 
pentru poporul român !

în sănătatea doamnei Ceaușescu ! 
în sănătatea colaboratorilor săi. 

(Vii aplauze)

Atmosferă cordială pe parcursul întîlnirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Andreas 
Papandreu

Omagiul primăriei municipiului Atei.a

în după-amiaza zilei de miercuri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit la reședință de
legația primăriei municipiului Atena, 
care, în numele locuitorilor capita
lei Greciei, a ținut să aducă un fier
binte omagiu inalților soli ai po
porului român. Din delegația muni
cipalității ateniene, condusă de Di
mitrios Beis, primarul orașului, au 
făcut parte Hrisanthi Antoniu, con
silier municipal, Dionisios Carambe- 
las și Panayotis Gasgas, locțiitori ai 
primarului, Panayotis Zigouris, pre
ședintele consiliului municipal.

La primire au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei și 
ambasadorul României la Atena, Ion 
Brad.

Primarul orașului și-a exprimat 
profunda satisfacție pentru posibili
tatea de a-i întîlni la Atena pe 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, pe care 
populația capitalei Greciei îi întim- 
pină in calitate de cetățeni de onoare 
ai orașului și cărora, in semn de 
aleasă considerație, le-a fost acordat 
Colanul de aur, distincție ce simbo
lizează prietenia străveche dintre 
cele două popoare, lupta comună 
pentru libertate și independență 
dusă de-â lungul veacurilor. Tot
odată, primarul Atenei a evocat 
viile impresii prilejuite de vizita sa 
în România, înalta onoare de a fi 
fost primit cu acel prilej de pre
ședintele României ; în numele mu
nicipalității, al tuturor locuitorilor 
Atenei, primarul a exprimat tovară
șului Nicolae Ceaușescu cele mai 
alese sentimente și i-a urat mult 
succes în această notiă misiune de 
pace și prietenie, în prestigioasa 
activitate ce o desfășoară în calitate 
de șef al statului român, de perso

nalitate politică proeminentă a vieții 
internaționale.

Mulțumind pentru urările adresa
te, președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că noua vizită in capitala 
elenă, in Grecia, se înscrie sub sem
nul voinței de colaborare și pace a 
poporului român și, adresînd cetățe
nilor Atenei calde urări de succese 
și împliniri pe calea dezvoltării și 
progresului, a păcii, a exprimat do
rința ca în cadrul relațiilor generale 
dintre cele două popoare și state, 
dintre Grecia și România, capitalele 
acestora, Atena și Bucureștiul. să de
țină Un rol tot mai important, în 
folosul ambelor popoare, al colabo
rării și păcii.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întreținut cordial cu reprezen
tanți ai municipalității din Atena, 
într-o atmosferă caldă, prietenească.
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Țării, rit mai mult cărbune!

Ritmuri care dau garanția creșterii 
susținute a producției de lignit

La monumentul consacrat luptei 
pentru libertate a poporului grec

„O nouă și importantă 
contribuție la întărirea 
relațiilor de colaborare 

multilaterală româno-elene“
Ample relatări și comentarii ale presei ateniene 
dedicate vizitei președintelui României în Grecia

Ziarele apărute miercuri la Atena relatează pe larg despre vizita de 
stat pe care președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o întreprinde in 
Grecia la Invitația președintelui Republicii Elene, Constantin Karamanlis. 
Articolele ample publicate, precum șl fotografiile ilustrind momentele 
principale ale primei zile sînt inserate de presa ateniană în primele 
pagini. Au relatat pe larg despre vizită, la rîndul lor, posturile de radio 
si televiziune din Grecia.

Prevăzută cu patru linii tehnologice de mare capacitate, cu două 
circuite de haldă, cariera Rovinari-Est se înscrie, prin volumul și nivelul 
dotării tehnice, in rindul celor mai puternice exploatări miniere la supra
față din țară. Corespunzător acestor forțe s-a stabilit ca din perimetrul 
ei să se excaveze în 1982 un volum de peste 10 milioane metri cub! 
masă minieră, din care 1,5 milioane tone lignit brut. Așadar, colectivului 
de aici ii revin in acest an sarcini deosebit de complexe in asigurarea 
bazei energetice a țării.

In primul trimestru realizările au fost inegale de la o lună la alta. 
Bunăoară, in luna ianuarie s-au extras 51 000 tone cărbune, in februarie 
— 64 000 tone, iar în martie — 158 000 tone. La descopertarea sterilului s-a 
înregistrat un ritm de excavare mai bun.

în cursul dimineții de miercuri, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au de
pus o coroană de flori la Monumen
tul soldatului necunoscut, situat în 
Piața Constituției („Syntagma") din 
fata Parlamentului, ornată cu dra
pelele de stat ale României și 
Greciei.

Monumentul, care înfățișează corpul 
unui luptător din antichitate, culcat 
pe patul funerar, a fost ridicat la 
25 martie • 1832. la anîversdf'ea Înce
perii revoluției de eliberare națio
nală din 1821, ca un omagiu adus 
eroilor ce'Sf-au nemuft ’j'iiuȚie’lei,âe-'_ 
dicîndu-și'viața și jerturidu-se pen
tru patrie.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a fost Însoțit la ceremonie de tova
rășii Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului, Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Petrescu, ministrul indus
triei de mașini-unelte. electrotehnice 
și electronice, de celelalte persoane 
oficiale.

Pe marea esplanadă din fața mo
numentului se află aliniată o gardă 
militară de onoare in uniforma tra
dițională de paradă. Numeroși locui
tori ai capitalei Greciei s-au oprit 
de-a lungul străzilor din preajma 

monumentului pentru a urmări solem
nitatea.

La sosire, președintele Nicolae 
Ceaușescu este întâmpinat de coman
dantul gărzii, care prezintă onorul.

în sunetele fanfarei, președintele 
Nicolae Ceausescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, se apropie 
de monument. Este depusă pe lespe
dea de marmură coroana de flori in 
semn de solemn omagiu adus tradi
țiilor de luptă ale poporului grec 
pentru apărarea ființei naționale și ■' " ”........................... -M'

î ri t î 1 n. i r i
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
avut in zilele de 4 și 5 mai întreve
deri cu Evanghelos Ylannopoulos, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, Anastassios Peponis, 
ministrul industriei,, și cu Nicholaos 
Acritides, ministrul comerțului, cu 
care a examinat cadrul acțiunilor 
de cooperare și de dezvoltare a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări, precum și măsurile ce se 
cer întreprinse în vederea extinde
rii și diversificării acestora, potrivit 
Înțelegerilor stabilite între pre
ședintele Republicii Socialiste Româ- 

indepențfență. Se păstrează un mo
ment de reculegere in memoria celor 
care și-au identificat viața cu cauza 
sacră a patriei, înscriindu-și numele 
in panteonul eroilor.

Sînt intonate imnurile de stat ale 
Greciei și României.

Președintele Nicolae Ceaușescu tre
ce in revistă garda de onoare.

La încheierea ceremoniei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu iși ia rămas bun 
de la personalitățile elene prezente 
la solemnitate.

de lucru
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, șl 
președintele Republicii Elene, Con
stantin Karamanlis, șl primul mi
nistru al guvernului grec, Andreas 
Papandreu.

La întrevederi au participat Gheor
ghe Petrescu, ministrul industriei 
de mașini-unelte, electrotehnice și 
electronice, Ion Cetățeanu, adjunct 
al ministrului aprovizionării teh- 
nico-materiale și controlului gospo
dăririi fondurilor fixe, și Ion Stan» 
ciu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior ți cooperării economica 
internaționale.

Cotidianul „KATHIMERINI" evi
dențiază punctele de vedere co
mune ale celor doi președinți pri
vind unele probleme majore ale 
vieții internaționale, cum ar fi 
dezarmarea, asigurarea securită
ții în Europa, în regiunea balca
nică și in întreaga lume. Totodată, 
sînt subliniate eforturile comune 
depuse pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor româno-elene pe 

j toate planurile.
Un alt cotidian de mare circu

lație, „IO VIMA", se referă la 
primirea călduroasă făcută inalți- 
lor oaspeți români, oprindu-se pe 
larg la problemele abordate de cei 
doi președinți în toasturile rostite 
la dineul oficial oferit de pre
ședintele Constantin Karamanlis.

Ziarul „RIZOSPASTIS" subli
niază în mod deosebit poziția co
mună a președinților Nicolae 
Ceaușescu și Constantin Kara- 
țnanlis in problemele colaborării 
bi și multilaterale în Balcani, ale 
dezarmării și asigurării păcii în 
lume.

Cotidianul „AVGHI" publică pe 
prima' pagină un amplu articol 
consacrat vizitei. evidențiind in 
special aprecierea președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind exis- 

; tenta condițiilor necesare convo- 
| cării unei conferințe balcanice 
: la nivel înalt în vederea abor

dării problemelor din această re- 
i giune.

De asemenea, într-o altă rela
tare, ziarul relevă că. vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu ia 
Atena este prima efectuată de un 

î șef de stat in Grecia de la pre
luarea puterii de către partidul 
PASOK. Crearea în Balcani a tinei 
zone denuclearizate și convoca
rea-Unei conferințe Ia nivel înalt 
itatv figura printre problemele 
principale ce vor fi abordate in 

, cadrul convorbirilor dintre cei 
1 doi președinți, apreciază „Avghi“.

Cotidianul „AKROPOLIS" sub
liniază dorința Greciei și Româ
niei pentru asigurarea unul climat 
de pace, destindere și colaborare In 
Balcani.

Ziarul „ELEFTHEROS KOSMOS”, 
în articolul Întitulat „Ceaușescu 

! se pronunță pentru o conferință 
i balcanică la nivel înalt", accen

tuează în special poziția președin
telui Nicolae Ceaușescu privind 
soluționarea tuturor problemelor 

> pe calea tratativelor.
Cotidianul de limbă engleză 

j „ATHENS NEWS" publică arti

colul „Ceaușescu se ' pronunță 
pentru crearea unei zone denu
clearizate în Balcani", în' care 
prezintă momentele principale ale 
ceremoniei sosirii oaspeților ro
mâni și pozițiile exprimate de cel 
doi președinți referitoare la pro
blemele actuale ale vieții politice 
internaționale.

Majoritatea cotldlanelor ateniene 
apărute după-amlază evidențiază 
aspecte majore ale convorbirilor la 
nivel înalt. „ELEFTHEROTYPIA", 
cotidian de mare tiraj, aduce în 
centrul atenției propunerea pre
ședintelui Nicojae Ceaușescu pri
vind organizarea unei conferințe 
balcanice la nivel înalt, mențio- 
nînd că există toate condițiile pen
tru realizarea unei asemenea con
ferințe.

Ziarul „TA NEA" evidențiază 
că in toasturile celor doi președinți 
s-a pus accentul asupra probleme
lor internaționale și asupra necesi
tății conlucrării între state în solu
ționarea acestora.

Cotidianul „EXPRESS" a publi
cat un amplu articol, intitulat „Po
sibilitățile creseinde ale României 
pentru participarea la schimbul 
internațional de valori", în care 
prezintă progresele realizate de in
dustria românească, capacitatea
acesteia de a produce bunuri ma
teriale de calitate și tehnicitate
modernă, la nivelul celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnologiei
mondiale.

Totodată, sînt evidențiate schim
bările petrecute în ultimii ani în 
structura economiei românești, im
portantele obiective înfăptuite și 
proiectele pentru perioada 1981 — 
1985 și pînă în 1990. Se subliniază 
ideea că aceste realizări au contri
buit la dezvoltarea și amplificarea 
relațiilor economice externe și de 
cooperare ale României cu toate 
statele lumii, în cadriil cărora 
Grecia ocupă un loc important.

POSTURILE DE RADIO SI TE
LEVIZIUNE DIN GRECIA au 
transmis știri ample și secvențe 
privind ceremonia sosirii la aero
portul internațional din Atena, I 
primele convorbiri dintre cei doi j 
președinți, toasturile rostite la 
dineul oficial oferit de președin
tele Karamanlis In onoarea înaiți- 
lor oaspeți români. Totodată, s-au 
evidențiat pe larg rolul și impor
tanța deosebită a acestei vizite 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări și 
popoare.

Cum s-a muncit în aprilie 7 — îl 
întrebăm pe șeful carierei, ing. 
Aurel Mierlușcă.

— Nu putem fi mulțumiți de reali
zările din prima parte a anului, pen
tru că ele nu se ridică la nivelul 
sarcinilor de plan. Deși la steril ne 
apropiem de cantitățile planificate, 
la producția de cărbune am intrat în 
luna aprilie cu o restantă de . peste 
60 000 tone. Cauzele care au generat 
această rămînere în urmă ne sint 
cunoscute și acționăm pentru înlătu
rarea lor, astfel ca să ne încadrăm 
în ritmul necesar pentru realizarea 
integrală a cantităților de cărbune 
prevăzute. In luna aprilie, ritmul de 
lucru s-a îmbunătățit simțitor, mi
nerii noștri fiind hotărîți ca pînă la 
sfirșitul semestrului I să recupereze 
in întregime restanța la producția 
de lignit. De fapt,-în luna aprilie am 
reușit să recupe
răm o parte din 
această rămînere 
în urmă.
Revirimentul es

te, firește, evi
dent. De ce însă 
nu s-au luat din timp măsurile 
necesare pentru ca și acest colectiv 
de mineri să se încadreze, încă 'de 
la începutul anului, în ritmul de 
lucru prevăzut pentru realizarea și 
depășirea planului ?

— Adevărul este — ne spune bri
gadierul excavatorist Ion Cucu — că 
la ora actuală puteam să ne prezen
tăm cu producție suplimentară și nu 
cu restanțe dacă asiguram la timpul 
potrivit condiții pentru buna desfă
șurare a activității de extracție în 
carieră. Noi am început cu întirziere 
riparea liniei de transport 106. ceea 
ce a scos din funcțiune cele două 
excavatoare cu rotor, timp de două 
săptămîni, in luna ianuarie. Mai 
mult, nici lucrările de asecare nu 
s-au executat corespunzător, redu- 
cînd mobilitatea utilajelor pe trepte
le de excavare. Au fost și mai sînt 
unele greutăți determinate de între
ruperea fluxului productiv de la 
termocentrală, de lipsa de operativi
tate la vulcanizări. Pe parcurs am 
soluționat o parte din aceste proble
me, iar rezultatele nu au întîrziat să 
se arate. Am înregistrat progrese și 
în ce privește întărirea ordinii și dis
ciplinei în muncă. Preluarea schim
bului se efectuează „din mers", pe 
excavatoare, reviziile și reparațiile 
se execută cu mai multă responsa
bilitate. Sînt convins că. acționind 
mai hotărit în aceste direcții, carie
ra Rovinari-Est se va putea înscrie 
pină la sfirșitul anului in rindul 
unităților fruntașe din cadrul Com
binatului minier RoVițj^fi,

Așa cum am constatat pe parcursul 
documentării noastre in mai multe 
puncte de lucru, în rindul colectivu
lui din această carieră domină o 
atmosferă de încredere in forțele 
proprii, de angajare unanimă pentru 
recuperarea restanțelor și sporirea 
neîncetată a prqducției de cărbune. 
Dealtfel, realizările din luna martie 
sint tocmai consecința firească a unei 
ample mobilizări pentru punerea la 
punct a circuitelor de benzi și între
ținerea in bune condiții a complexe
lor de carieră, conturîndu-se o bună 
experiență in exploatarea cu indici 
superiori a excavatoarelor cu rotor. 
Dintre măsurile ce au fost aplicate 
și care au avut un efect direct asu
pra funcționării utilajelor am reți
nut : îmbunătățirea sistemului 'de cu
rățire a benzilor ; calarea și centra

LA CARIERA ROVINARI-EST

rea circuitelor de transport ; balasta- 
rea aliniamentelor înainte de ripare ; 
înlocuirea covoarelor uzate la liniile 
de haldă ; iritroducerea sistemului 
informațional radioficat și altele.

Ca rezultat al acestor acțiuni, 
care au solicitat eforturi sporite din 
partea întregului colectiv, indicii de 
utilizare extensivă a celor patru ex
cavatoare mari au înregistrat creșteri 
cu 3—4 ore față de media de func
ționare din ultimul trimestru al anu
lui trecut, „Efectul cel mai important 
al măsurilor întreprinse pentru mai 
buna organizare a activității de ex
tracție — menționează șeful cari
erei — îl constituie creșterea încăr
căturii medii orare pe fiecare 
excavator în parte. De la circa 
400 mc masă minieră exca
vată, cit obțineam în 1981, în pre
zent, pe toate liniile tehnologice în
registrăm indici de folosire intensi

vă de peste 750 
mc masă minieră 
excavată pe oră. 
Cele patru echi
paje de lucru se 
află într-o ade
vărată întrecere 

pentru realizarea de indici inten
sivi cît mai buni. Sporirea aces
tora înseamnă nu numai randamente 
superioare la excavare, ci și redu
cerea substanțială a consumului de 
energie pe fiecare metru cub de 
masă minieră dislocată. Avem, in 
acest sens, și un motiv de satisfac
ție : echipajul condus de Gheorghe 
Ceaureanu a înregistrat, de la înce
putul anului pînă în prezent, o în
cărcătură medie orară de peste 
1 000 mc, avînd cel mai bun randa
ment productiv pe întregul bazin 
carbonifer al Gorjului".

„In fiecare zi, in fiecare schimb 
să asigurăm cantitățile prevăzute de 
cărbune" — aceasta este acum deviza 
de muncă a minerilor de la Rovi
nari-Est pentru recuperarea restan
țelor și realizarea integrală a pla
nului pe primul semestru din 1982. 
Și în acest scop, specialiștii din ca
rieră au coordonat în așa fel exca- 
vațiile pe treptele de lucru îneît cel 
puțin unul din excavatoare să asigu
re, pe fiecare schimb, fluxul conti
nuu âl extracției în stratul de 
cărbune.

— Acționînd în acest mod — ne-a 
sous secretarul organizației de partid 
din sectorul I, maistrul Nicolae Dia
conii — am reușit să asigurăm creș
terea producțiilor zilnice de la 2 000 
tone lignit in ianuarie Ia 3 000 tone 
in februarie și la 4 590—5 000 tone în 
martie și aprilie. Deși am demarat 
mai lent, preconizăm ca în acest se
mestru să excavăm un volum total 
de masă minieră de două ori mal 
niare tlecit cei realizat - în aceeași 
perioadă a anului trecut. în spiri
tul măsurilor adoptate la ple
nara C.C. al P.C.R. din aprilie, 
ne preocupăm stăruitor de im
pulsionarea extracției de cărbune 
energetic, astfel incit să îndeplinim 
integral și să depășim cu cel Puțin 
10 000 tone lignit sarcinile ce ne re
vin in 1982. Este un angajament 
muncitoresc ferm, lzvorît din hotă- 
rîrea noastră unanimă de a răspun
de prin fapte îndemnului adresat de 
secretarul general al partidului mi
nerilor țării, de a contribui tot mai 
susținut la asigurarea unor cantități 
mereu sporite de cărbune, așa cum 
cer interesele actuale ale dezvoltării 
economiei naționale.

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii*
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Spica lunii aprilie consemnează 

ca Jolă definitorie a vieții social- 
politjce Ja țării climatul de elan pa
triotic t fermă angajare revoluțio
nară.-Tl. care întregul popor a in- 
tîmpinat 1 Mai. in spiritul vechilor 
tradiții ale mișcării noastre munci
torești.

Ansamblul multiplelor manifestări 
organizate în vederea sărbătoririi 
Zilei solidarității internaționale a ce
lor ce muncesc a fost încunu
nat de MAREA ADUNARE POPU
LARA. CONSACRATA ZILEI DE 
1 MAI, DESFĂȘURATA IN PRE
ZENTA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a dat expresie 
impresionantă unității și coeziunii 
întregului popor în jurul partidului, 
al secretarului său general.

Trăsătura caracteristică dominan
tă a nenumăratelor acțiuni ini
tiate în acest context în întreaga 
tară a constituit-o vigoarea cu care 
milioanele de fii ai României so
cialiste au făcut să răsurie angaja
mentul lor de a-și consacra toate for
țele înfăptuirii prevederilor Progra
mului partidului, pentru progresul și 
înflorirea patriei socialiste, de a-și 
manifesta și în viitor, prin fapte, so
lidaritatea militantă cu lupta clasei 
muncitoare de pretutindeni, a tu
turor popoarelor lumii pentru 
triumful idealurilor nobile ale păcii, 
libertății, independentei și progresu
lui social.

Bilanțul însuflețite! Întreceri so
cialiste desfășurate în întîmpinarea 
zilei de 1 Mai — înscriind pe panoul 
de onoare realizarea înainte de ter
men a sarcinilor de plan pe patru 
luni de către numeroase colective 
de muncă din toate județele, rezul
tate îmbucurătoare în creșterea efi
cientei economice. îndeplinirea pre
vederilor la export, accelerarea lu
crărilor de investiții, ritmul susținut 
al campaniei agricole de primăvară, 
biruind dificultățile generate de 
instabilitatea climatică — reflec
tă grăitor maturitatea politică, 
înaltul nivel al conștiinței socialiste 
a clasei muncitoare și țărănimii, a 
tuturor oamenilor muncii. în felul 
acesta practica socială nemijlocită 
evidențiază, totodată, patriotismul, 
spiritul de responsabilitate civică cu 
care întregul popor răspunde îndem
nului adresat de secretarul general 
al partidului la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. privind îndeplinirea, 
de către fiecare, la locul său de mun
că. a îndatoririlor, spre a se realiza 
obiectivele prevăzute pe anul 1982 și 
prevederile întregului cincinal, ast
fel incit la sfirșitul acestuia tara 
noastră să pășească în Stadiul de 
tară mediu dezvoltată.

Consecvența neabătută cu care 
partidul acționează spre a asigura 
înfăptuirea riguroasă a hotăririlor 
Congresului al XII-lea, perfecționa

rea continuă a organizării și condu
cerii vieții social-economice a țării 
a fost din nou pregnant reliefată de 
măsurile adoptate de cele două ȘE
DINȚE ALE COMITETULUI POLI
TIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

O Însemnătate deosebită are, in 
acest context, sublinierea imperati
vului de a concentra forțele spre 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan pe semestrul întîi în toate 
sectoarele economiei naționale, rea
lizarea integrală a producției fizice 
planificate — indicator economic de 
bază, lichidarea rănUnerii în urmă 
la investiții, îndeplinirea strictă a 
planului de- export, impulsionarea 
înfăptuirii programului energetic, 
creșterea gradului de valorificare a 
materiilor prime, materialelor, com
bustibilului și energiei, reducerea 
consumurilor trebuind să fie consi
derată o sarcină centrală a tuturor 
oamenilor muncii.

De larg interes pe plan economic 
și civic, totodată, sînt măsurile sta
bilite privind mai buna gospodărire 
a fondului funciar, precum și îmbu
nătățirea legislației referitoare la 
acordarea fondurilor de participare 
la beneficii în spiritul principiilor 
eticii și echității socialiste, astfel In
cit să stimuleze în măsură sporită 
oamenii muncii la îndeplinirea ri
guroasă a sarcinilor de producție.

Ca acțiune de semnificație majoră 
se înscrie hotărirea ca. ținind seama 
de nivelul mare al dobinzilor prac
ticate pe piața mondială, care duc 
la reducerea eficienței investițiilor, 
România să nu mai apeleze in viitor 
la noi credite pentru investiții., ur- 
mind ca întregul program de dez
voltare economico-socială a țării să 
fie realizat cu forțe proprii.

Pe planul vieții culturale. MESA
JELE ADRESATE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU revistei 
„Tribuna" și ziarului „Neue Bana» 
ter Zeitung", ca și decorarea acesto
ra cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la înființare constituie o nouă 
ilustrare a prețuirii acordate de 
partid rolului presei in transfor
marea'revoluționară a societății. în 
opera de educare a omului nou, fău
ritor conștient al propriului destin, 
in cimentarea unității frățești a oa
menilor muncii români și din rîndu- 
rile naționalităților conlocuitoare.

*
Pe plan extern, EVENIMENTUL 

DOMINANT AL LUNII ÎNCHEIATE 
L-AU CONSTITUIT VIZITELE OFI
CIALE DE PRIETENIE ÎNTREPRIN
SE DE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUSESCU. ÎMPREUNA CU TO
VARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN 
REPUBLICA POPULARA CHINEZĂ 
ȘI REPUBLICA POPULARA DEMO
CRATĂ COREEANA — remarcabilă 
acțiune a politicii principiale și con

structive a României socialiste, pusă 
consecvent în slujba păcii, indepen
denței și progresului popoarelor. Așa 
cum a apreciat Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., aceste vizite 
se înscriu ca o nouă și strălucită ex
presie a consecvenței cu care partidul 
și statul nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal acționează, in 
spiritul orientărilor Congresului al 
XII-lea, pentru dezvoltarea conlu
crării multilaterale, prietenești cu 
toate țările socialiste, pentru afir
marea idealurilor socialismului, păcii 
și înțelegerii în lume.

Primirea deosebit de călduroasă, 
sărbătorească, rezervată înalților soli 

CRONICA LUNII APRILIE

ai poporului român, în cele două țări, 
a reflectat cu pregnanță sentimentele 
de prietenie și solidaritate pe care 
și le nutresc reciproc poporul roman 
și popoarele chinez și coreean, pres
tigiul inalt de care se bucură Româ
nia socialistă. înalta considerație 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
stimat și prețuit in aceste țări, ca și 
pretutindeni în lume, pentru abnega
ția și dinamismul-cu care militează 
pentru înfăptuirea aspirațiilor înain
tate ale omenirii.

Eveniment istoria In cronica tradi
ționalelor relații prietenești româ- 
no-chineze. care se dezvoltă pe ba
zele stabilite cu prilejul întîlnirilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
președintele Mao Zedong și premie
rul Zhou Enlâl, actuala vizită In 
R.P. Chineză, convorbirile rodnice 
purtate cu tovarășii Hu Yaobang, 
președintele C.C. al P.C. Chinez, 
Zhao Ziyang, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze. Deng Xiao
ping și Li Xiannian. vicepreședinți 
ai C.C. al P.C. Chinez, cu alți 
veterani revoluționari, s-au materia
lizat in hotărîri de semnificație isto
rică pentru aprofundarea neîntrerup
tă a bunelor relații între partidele, 
țările și popoarele noastre. în acest 
sens, o deosebită însemnătate are 
semnarea Acordului-program privind 

direcțiile de bază ale dezvoltării co
laborării economice și tehnico-știin- 
țifice pe termen lung dintre cele 
două țări.

în R.P.D. Coreeană, întîlnirile șl 
convorbirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu tovarășul Kim Ir Sen 
au reliefat dezvoltarea continuă, fruc
tuoasă a prieteniei tradiționale și 
solidarității militante româno-coreene 
și. prin înțelegerile convenite, prin 
documentele semnate, au deschis noi 
perspective pentru intensificarea 
colaborării pe toate planurile dintre 
țările, partidele și popoarele noas
tre.

Schimburile de păreri în proble

mele vieții internaționale șl ale miș
cării comuniste și muncitorești, care 
au avut loc la Beijing și Phenian, au 
reliefat necesitatea ca popoarele, 
forțele antiimperialiste. revoluțio
nare, progresiste și democratice să-șl 
intensifice lupta pentru oprirea agra
vării încordării internaționale, eli
minarea oricărei manifestări a poli
ticii de forță, agresiune, dominație și 
dictat, pentru soluționarea conflicte
lor și problemelor litigioase pe cale 
pașnică, prin tratative, pentru dezar
mare, în primul rînd dezarmare nu
cleară, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale. Eviden
țierea acestor opțiuni comune, reafir
marea sprijinului României față de 
poziția R.P. Chineze in problema 
Taiwanului șl a R.P.D. Coreene în 
problema reuniflcării pașnice a Co
reei, sublinierea principiilor fun
damentale ale relațiilor dintre parti
dele comuniste și muncitorești au 
conferit vizitelor o deosebită semni
ficație Internațională, lnscriindu-se 
ca o contribuție de seamă la pro
movarea cauzei generale a păcii șl 
socialismului.

în dialogul Internațional, purtat cu 
consecvență de președintele Româ
niei, s-a Înscris ca un alt eveniment 
important al perioadei la care se 
referă această cronică : vizita de stat 

in (ara noastră a generalului Kenan 
Evren, șef de stat al Republicii 
Turcia, dialogul la nivel inalt ro- 
mâno-turc punînd in evidență satis
facția față de stadiul actual al rela
țiilor bilaterale, hotărîrea comună de 
a dezvolta in continuare raporturile 
de prietenie, colaborare și bună ve
cinătate dintre cele două țări, pe 
baza egalității și respectului re
ciproc — hotărîre ce și-a găsit ma
terializare în Declarația comună 
semnată. în acordurile concrete de 
eooperare economică și tehnico-ști- 
ințifică încheiate. Cu toate că Româ
nia și Turcia sint țări cu orînduiri 
sociale deosebite și aparțin unor 

alianța militare diferite, convorbirile 
intre cei doi șefi de stat au reliefat 
convergența de vederi în multe pro
bleme ale vieții internaționale și în. 
mod deosebit asupra necesității de a 
se intensifica eforturile tuturor sta
telor pentru îndepărtarea cauzelor 
încordării în lume, pentru stricta 
respectare a principiilor noi de rela
ții internaționale, inclusiv renun
țarea la forță șl la amenințarea cu 
forța, înfăptuirea securității europe
ne, trecerea la măsuri concrete de 
reducere a armelor nucleare și con
venționale. O însemnătate deosebită 
are sublinierea de către cele două 
țări a necesității de a se depune noi 
eforturi pentru stimularea cooperării 
bi șl multilaterale intre statele bal
canice. pentru transformarea Balca
nilor într-o regiune a păcii și bunei 
vecinătăți — contribuție esențială la 
pacea și securitatea în Europa.

Promovarea relațiilor de bună ve
cinătate intre țările balcanice, con
solidarea păcii în regiunea noastră 
constituie, desigur, și obiectul vizitei 
de stat pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o efectuează in 
aceste zile în Grecia, la invi
tația președintelui Constantin Kara
manlis.

Pe plan mondial. îngrijorarea care 
se manifestă față de intensificarea 
cursei înarmărilor — una din cauzele 
principale ale încordării existente în 
prezent pe arena internațională — a 
stimulat puternic acțiunile de masă 
împotriva pericolului nuclear, pentru 
pace, securitate, dezarmare, care au 
cunoscut în această lună o amploare 
deosebită. „Marșurile de primăvară" 
din R.F.G., care au exprimat protes
tul împotriva proiectelor de ampla
sare și dezvoltare a noi rachete în 
Europa, campaniile privind crearea 
unei zone denuclearizate în nordul 
continentului nostru. săptămina 
„Punctului zero" (sugerînd epicen
trul unei, explozii nucleare), care s-a 
desfășurat în Statele Unite, ca și 
ampla dezbatere care are loc In 
această țară, cu participarea inclu
siv a unor congresmeni marcant!, 
privind necesitatea trecerii neîntîr- 
ziate Ia „înghețarea" armelor nucleare 
și reducerea lor ulterioară — sînt 
doar cîteva din manifestările care 
reflectă dezvoltarea luată de miș
carea pentru pace, lărgirea rînduri- 
lor șl creșterea combativității ei. 
România salută cu sentimente de 
deplină solidaritate această mișcare 
și este hotărită — așa cum a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
plenara Comitetului Central — să 
treacă la noi acțiuni de pace tn tara 
noastră, in strînsă legătură cu cele 
din Europa și din alte țări, spre a 
contribui la dinamizarea luptei' pen
tru dezarmare și pace.

Această luptă capătă o importanță 
tot mai mare pe măsura apropierii 
sesiunii speciale a O.N.U. pentru 
dezarmare din luna iunie, menită să 
impulsioneze acțiunile practice in 
vederea dezarmării. Dorința de a 
contribui la pregătirea temeinică și 
buna desfășurare a acestei sesiuni iși 
găsește expresie în activitatea con
structivă și în propunerile țării noas
tre la lucrările reuniunii Comitetului 
pregătitor al sesiunii, care au loc în 
prezent la sediul O.N.U.

Desigur, progresele tn direcția 
dezarmării depind de voința politică 
a tuturor statelor șl în această pri
vință au retinut atenția opiniei pu
blice internaționale recentele de
clarații ale conducătorilor U.R.S.S. șl 
S.U.A. cu privire la organizarea unei 
întflniri bilaterale la nivel înalt și 
începerea de noi negocieri in pro
blemele reducerii înarmărilor nu
cleare.

Cronica lunii aprilie a consemnat 
ca un punct important încheierea 
retragerii Israelului din Sinal și re- 
dobindirea acestuia de către Egipt, 
Așa cum se știe, intr-o declarație 
publică, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat aceasta ca „un mo

ment de semnificație deosebită 
pentru procesul de pace în Orientul 
Mijlociu, ca un important eveniment 
al vieții internaționale". O dată mai 
mult s-a dovedit că este posibil ca, 
pe calea tratativelor, să se găsească 
soluții corespunzătoare celor mai 
complicate probleme internaționale. 
Cu atit mai mult devine imperios 
necesar ca. in momentul de fată, 
cind in Orientul Mijlociu se men
ține o situație încordată, să se dea 
dovadă de înaltă răspundere, să nu 
se întreprindă nimic care ar putea 
duce la un nou conflict, ci. dimpo
trivă, să se depună toate eforturile 
pentru realizarea unei păci globale 
prin retragerea Israelului din terito
riile ocupate în 1967, soluționarea 
problemei poporului palestinian pe 
baza dreptului la autodeterminare și 
formarea unui stat palestinian inde
pendent. asigurarea integrității și 
suveranității tuturor statelor din re
giune.

Situația Internațională a cunoscut 
în cursul lunii trecute o nouă agra
vare, prin puternica răbufnire a 
diferendului dintre Marea Britanic și 
Argentina în legătură cu arhipelagul 
Malvinelor (Falkland) din Atlanticul 
de sud. diferend care a evoluat pînă 
la o stare de conflict armat, cu con
secințe imprevizibile asupra' păcii și 
securității internaționale. Potrivit po
ziției sale de principiu, de repudiere 
a forței și amenințării cu forța și de 
reglementare a tuturor diferendelor 
internaționale exclusiv pe calea tra
tativelor, România a considerat de 
la început că și acest conflict iși 
poate găsi o soluție pașnică, prin tra
tative. Chiar în stadiul actual al 
diferendului, este necesar să se facă 
totul pentru a se preveni agravarea 
ostilităților și a se trece la căutarea 
răbdătoare a unor acorduri reciproc 
acceptabile, corespunzător intereselor 
vitale ale părților in conflict, precum 
și intereselor fundamentale ale păcii 
și securității generale.

★
Evoluția evenimentelor In cursul 

lunii aprilie confirmă o dată mai 
mult justețea politicii interne st in
ternaționale a partidului nostru, care 
răspunde intereselor fundamentale 
ale poporului român și aspirațiilor 
majore ale tuturor popoarelor, con
tribuie — așa cum au arătat și ma
nifestările de 1 Mai din țara noas
tră — la înflorirea patriei și creșterea 
prestigiului ei internațional, la în
tărirea solidarității forțelor înaintate 
ale lumii de azi în lupta pentru 
pace șl progres în lumea Întreagă.

Tudor OLAJIU 
Ion FÎNT1NARU
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
URGENTELE ACESTOR ZILE

9

£7Ritmul plantărilor trebuie mult mărit!
Pentru buna aprovizionare a populației. In acest an 

se vor cultiva 287 000 hectare cu legume, din care 
203 162 hectare in unitățile agricole de stat și coope
ratiste. Cu toate că primăvara a fost mai întirziată. 
pină la 5 mai in unitățile agricole au fost însămîntate 
și plantate 57 la sută din suprafețele prevăzute a se 
cultiva. în multe unități lucrările sint insă mult 
rămase in urmă — șl aceasta nu numai din pricina 
vremii — ceea ce se reflectă și în realizările la ni
velul fiecărui județ.

STADIUL LUCRĂRILOR LA SEMĂNAT* 
Șl PLANTAT LEGUME :

PESTE 60 LA SUTA in județele: Teleorman, Giurgiu, 
Călărași, Brăila, Bihor, Vrancea, Argeș, Brașov, Bistrița- 
Năsăud. (Sectorul agricol Ilfov — 100 la sută.)

INTRE 50 Șl 60 LA SUTA in județele: Dolj, Olt, Ia
lomița, Constanța, Tulcea, Buzău, Timiș, Arad, Me-

9
hedinți, Vîlcea, Galați, Vaslui, lași, Neamț, Sibiu, Alba, 
Mureș, Covasna, Maramureș.

SUB 50 LA SUTA in județele: Satu Mare, Prahova, 
Dîmbovița, Gorj, Caraș-Severin, Bacău, Botoșani, Sălaj, 
Cluj, Hunedoara, Harghita, Suceava.

PRIORITAfl ÎN LEGUMICULTURA:
• Intensificarea plantărilor la tomatele timpurii și de 

vară și insămințarea celor de toamnă.
• Plantarea ardeilor și a vinetelor, încheierea In- 

sămințărilor la castraveți și dovlecei.
• Insămințarea eșalonată a fasolei pentru păstăi.
PROGRAMUL ACESTEI SAPTAMINI: planta* 

rea și insămințarea a 56 700 hectare eu legume, ceea 
ce presupune realizarea unei viteze zilnice de 7 200 
hectare.

Să fie semănată pe suprafețe cit mai mari!
PInă ieri. 5 mal. au fost lnsă- 

mințate 93 400 hectare cu fasole în 
ogor propriu — 72 la sută din pre
vederi. Din cele 50 000 hectare pre
văzute a se cultiva cu fasole in
tercalată au fost însămîntate nu- 
— ' hectare. Au fost însămîn- 

suprafețele prevăzute a 
cu fasole intercalată în 

•' ■ îleorman și Constanța, 
. rare fiind avansată și 

Mehedinți 
sămîntării 
la 5 mai, 
le 3 zone

OLT: In doua zile

4. »1 Buzău, 
fasolei în 
pe județe, 
de favora-

ZONAI

ZONA A ll-A

Dîmbovița 100
Galați 100
Argeș 93
Vrancea 93
Mehedinți 92
Prahova 72
Bihor 45
Vitcea 44
Vaslui 22
Bacău 20
Gorj 17
Caraș-Seserin 6
lași 0
Neamț 0
Botoșani 0

Planul stabilit să fie
respectat cu strictețe in fiecare unitate!

SUCEAVA: Timp excelent, lucrările
se intensifica

Tulcea
Buzău
Timiș
Sectorul agricol Ilfov
Teleorman
Constanța
Brăila
Ialomița
Giurgiu
Dolj
Călărași
Ol»
Arad

100
100
100
100
99
98
95
94
87
79
72
72
58

ZONA A III-A

Alba 37
Hunedoara 20
Sălaj 13
Bistrița-Năsăud 12
Cluj 4
Sibiu 0
Mureș 0
Brașov 0
Maramureș 0
Suceava 0

se va încheia 
semănatul

Oltul este unul dintre județele 
mari producătoare de legume. în a- 
ceste zile, o atenție deosebită se 
acordă insămînțării fasolei, plantă 
care se prevede a se cultiva pe 
4 650 ha. Pină ieri, 5 mai. a fost 
însămintată numai 72 la sută din 
această suprafață. „Pentru ca în 
următoarele două zile să Încheiem 
semănatul și pe restul suprafeței — 
ne spune ing. Vasile Ciuciu, direc
torul trustului horticol — am con
centrat forța mecanică in fermele 
unde lucrările sint rămase in urmă. 
Se acționează mai ales în consi
liile unice agroindustriale Valea 
Mare și Spineni, uhde. datorită 
timnului nefavorabil, nu s-a putut 
însămînța Ia vreme. In două 
însă vom încheia șl această 
portantă lucrare".

In județul Olt există o bună 
neriență șl in ce privește cultura 
intercalată de fasole cu porumb. în 
consiliile unice agroindustriale Stoi- 
cănești. Rusănești, Găneasa și alte
le a început semănatul fasolei in
tercalate în cultura de porumb. Su
prafețele insămintate sint mici, sub 
posibilități. finind seama că timpul 
este foarte bun. se cere ca semăna
tul fasolei — atît în ogor propriu, 
cit și intercalată prin porumb — să 
se încheie cit mal repede. (Emilian 
Rouă, corespondentul „Sclnteii").

După ce in zilele de 1 șl 2 mai 
cantitatea de precipitații căzută in 
județul Suceava a fost de 27—30 
litri pe metrul pătrat, inceplnd de 
luni vremea s-a ameliorat. Marți 
s-au reluat lucrările in cîmp, reu- 
șindu-se, printre altele, să se plan
teze 500 hectare cu cartofi. Miercuri, 
5 mai. a fost cea de-a 6-a zi cînd 
s-a putut lucra din plin. în toate 
unitățile agricole, la pregătit tere
nul se lucrează in schimburi pre
lungite, precum șl noaptea, astfel 
că in ziua de 5 mai s-au pregătit 
4 200 hectare teren. Măsurile luate 
de comitetul județean de partid 
pentru utilizarea tuturor atelajelor 
și mijloacelor de transport auto 
proprietatea C.A.P. și S.M.A. la 
transportul operativ în cimp a car
tofilor de sămință. Încărcarea ra
pidă a mașinilor de plantat cu tu
berculi de către echipele permanen
te de servire, precum și servirea 
mesei de către oameni direct in 
cimp au mărit considerabil ritmul

de lucru. Astfel, miercuri s-a reu
șit să se planteze 1 200 hectare cu 
cartofi. Pină ieri seară s-au plan
tat 72 la sută din cele 20 220 ha 
prevăzute a se cultiva cu cartofi 
de toamnă In sectorul socialist. în 
consiliile unice Vadu Moldovei și 
Fălticeni, miercuri se plantau ulti
mele suprafețe, lucrarea urmind a 
se încheia joi și în consiliile Litenl 
și Verești. Mijloacele mecanice ră
mase disponibile în aceste unități 
sint deplasate operativ în consiliile 
Todirești, Rădăuți și Gălănești. afla
te în nordul județului și unde din 
cauza umidității mai mari a solului 
plantarea cartofilor este rămasă în 
urmă. „Dacă vremea se menține 
bună în continuare — ne spunea 
tovarășul Nicolae Chiriac, director 
cu producția vegetală la direcția 
județeană pentru agricultură — vom 
Încheia plantarea cartofilor în ur
mătoarele patru ztle“. (Sava Bejl- 
nariu, corespondentul „Sclnteii").

STADIUL PLANTĂRII CARTOFILOR 
la data de

zile 
im-

ex

5 mai 1982

BISTRIȚA

VASLUI
BACĂU

BRAȘOV

IALOMIȚA

Recoltarea să se desfășoare intr-un timp eît mai scurt!
în prima jumătate a--lunii -mai, 

unitățile agricole de stat și coopera
tiste din județul IALOMIȚA au 
de recoltat 5 650 hectare lollum, 
9 800 hectare lucernă si aproape 
2 000 hectare cultură de toamnă, 
în acest scop au fost pregătite 536 
combine de siloz, 31 combine 
E 280, 97 combine CAF. 52 vin- 
drovere, 134 cositori și 138 gre
ble. Cu această dotare tehnică, ju
dicios distribuită pe consiliile 
agroindustriale și unități. fura
jele pot fl adunate intr-un timp 
scurt și depozitate în bune con
diții. Ce se face pentru buna des
fășurare a acțiunii 7

în ultima decadă a lunii aprilie, 
specialiștii Direcției generale a 
agriculturii Ialomița. inginerii 
zootehniștl din consiliile agroin- 
' ‘ ’ șl inginerii șefi din uni-

•icole au făcut încă o ve- 
1 tuturor mașinilor agri- 
i vor fi folosite la recol- 
-ajelor. Cu acest prilej, 
tatat că reparațiile au 
:utate în termen, potrivit

programelor stabilite. Excepție 
fac șase vindrovere E 301. care, 
din lipsă de motoare, sint încă in 
ateliere. Calitatea reparațiilor 
este bună. Remarca aparține spe
cialiștilor. dar asemenea asigurări 
au mal fost date și in campaniile 
celorlalți ani. cînd. după ce au in
trat în brazdă, mal multe combi
ne s-au defectat. Sperăm să nu se 
mai repete asemenea situații. To
tul va depinde, bineînțeles, de mo
dul cum va fi organizată campa
nia de recoltare, de angajarea tu
turor forțelor pentru realizarea 
obiectiyului urmărit : patru coase 
la lucernă și două Ia lolium în 
cultură pură. Numai din prima 
coasă de lucernă. unitățile agri
cole cooperatiste trebuie să rea
lizeze 24 000 tone fin. iar întreprin
derile agricole de stat — 3 500 
tone.

Este cu nutjntă să se 
aceste cantitățiW Evident că da. 
O dovedesc experiența șl rezul
tatele cooperativelor agricole din 
Grindu, Gheorghe Doja, Smirna,

obțină

Drăgoești, Platunești, Vlădenî, 
I.A.S. Urziceni și I.Â.S. Balaciu, 
în care recoltarea furajelor este 
privită cu responsabilitate, expe
riență care acum trebuie preluată 
și aplicată în întreg județul. Iată 
cîteva exemple edificatoare. La 
C.A.P. Platoneștl, In urmă cu doi 
ani, producția de lapte era dintre 
cele mai slabe din județ. A fost 
suficient ca printr-o muncă res
ponsabilă să se strlngă și să se 
depoziteze toate furajele produse, 
iar astăzi unitatea se numără 
printre fruntașe, avînd planul la 
lapte pe primele patru luni ale 
acestui an nu numai îndeplinit, 
ci și depășit. C.A.P. Grindu nu a 
avut în nici un an probleme cu 
furajele. Ba, mai mult, a ajutat 
unități cooperatiste șl de stat cu 
fin, coceni și 
tru acest an. 
mecanice cu 
pe care le va 
binelor, cositorilor și 
mari. în așa fel. încît 
cantitate de furaje va fi adunată.

siloz. Și totuși, pen- 
și-a procurat greble 
tracțiune animală, 

folosi în urma com- 
greblelor 
întreaga

7
în consiliul agroindustrial Ba

laciu, majoritatea cooperativelor 
agricole au avut probleme în ce 
privește asigurarea furajelor ne
cesare hrănirli animalelor in se
zonul rece. Ce pregătiri au fost 
făcute pentru a nu se repeta ase
menea neajunsuri ? în primul 
rind, există furaje care să se re
colteze. în al doilea rind, utila
jele au fost pregătite. în coope
rativele agricole și secțiile de me
canizare Munteni Buzău. Balaciu, 
Sf. Gheorghe și Sărățeni am putut 
vedea întreaga gamă de mașini 
pregătite, inclusiv cele 42 remorci 
tehnologice, cu înălțătoare de 
plasă. Și totuși, in acest consiliu, 
datorită lipsei a 120 anvelope. 30 
de remorci nu pot fi folosite. Si
tuația este valabilă și pentru cele
lalte consilii agroindustriale ia- 
lomițene și trebuie grabnic rezol
vată de unitățile specializate cu 
aprovizionarea. Acum. înainte de 
a începe din plin lucrările de re
coltare. (Mihal Vișoiu, coresponden
tul ..Sclnteii").

Din cele 125 600 hectare pre
văzute a se cultiva cu cartofi de 
toamnâ In unitățile agricole au 
fost plantate 108 000 hectare. 
Așa cum rezultă șl din harta de 
mai sus, in 15 județe, precum și 
in Sectorul agricol Ilfov (județul 
Teleorman nu cultivă cartofi 
de toamnă) această lucra
re s-a incheiat. Plantările tre
buie Intensificate îndeosebi In 
județele mari producătoare de 
cartofi, cum sint Harghita și Su
ceava, dar și in alte județe in 
care, potrivit programului de au- 
toaprovizionare, trebuie să se a- 
sigure din producția locală în
semnate cantități de cartofi. Or
ganele de specialitate au dato
ria să acționeze ca in fiecare 
județ, in fiecare unitate agrico
lă planul stabilit să fie respec
tat cu strictețe, atît în ce pri
vește suprafețele cultivate, cit și 
realizarea producțiilor prevăzute 
a se obține.

COTIDIAN.

ȘTIRI SPORTIVE
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Drum de glorii. 9 Mal 1877 — 9 mal 

1945
11,25 Desene animate
11.50 Film serial : „Lumini șl umbre" — 

episodul 8
13.45 Ansamblul folcloric „Doina Trotu- 

șulul" al Combinatului petrochi
mic din Borzeștl

18.00 Telex
16,05 Seara televiziunii cehoslovace ■ O- 

rașe cehoslovace : Praga și Bra
tislava — documentar ■ Obiceiuri 
folclorice. Program de cintece șl 
dansuri ■ Sculpturi în lemn
■ Karel Gott șl melodiile sale

17,10 Viața culturală. Ediție consacrată 
colocviului național șl festivalului 
de poezie „Scriitorii șl pacea", or
ganizat de Uniunea scriitorilor — 
Timișoara, 27—29 aprilie 1982

17.50 1001 de seri 
20.00 Telejurnal
30.30 Actualitatea economică
20.45 Studioul tineretului
11.30 Atena, ieri și azi. Producție a tele- ' 

viziunii elene
11,43 Memoria documentelor. România 

In războiul antihitlerist
32.15 Telejurnal
13.30 Seara televiziunii cehoslovace

■ Revista pe acoperiș. Program de 
muzică ușoară cu renumlți Inter
pret! din R.S. Cehoslovacă
PROGRAMUL 2

20.00 Telejurnal
10.30 Seara televiziuni! cehoslovaca

■ Film artistic : „Scăldatul minjl- 
lor".

11,55 Melodii populare
22.15 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 

t șl 9 mai. In (ară : Vreme călduroasă 
mal ales la începutul Intervalului. Ce
rul va tl variabil, cu tnnorări mal ac
centuate în vestul șl nordul țării, în
deosebi In ultimele zile, clt^d vor că
dea ploi locale mal ales sub formă de 
averse însoțite de descărcări electrice. 
Izolat, condiții de grindină. Vlntul va 
sufla slab pină la moderat, cu intensi
ficări locale In regiunile vestice șl la 
munte. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între 5 șl 15 grade, cele ma
xime In scădere ușoară In vest șl vor 
fl cuprinse Intre 20 și 30 de grade, mal 
coborlte pe litoral. In București : Vre
me călduroasă, mal ales In prima par
te a Intervalului. Cer variabil, mai mult 
senin. Vlnt slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
* șl 8 grade, cele maxime Intre 36 și 28 
de grade. (Ileana Mihăilă, meteorolog 
de serviciu).

Relatâri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

■ Trei noi Instalații : una pen
tru fabricarea glucozei la întreprin
derea de medicamente,,Terapia", 
una pentru recuperarea pulberilor 
la Combinatul de lianți și mate
riale refractare din Turda șl alta 
pentru recuperarea căldurii la în
treprinderea de sticlărie Turda. Trei 
noi Instalații moderne, intrate în 
această perioadă in funcțiune, spo
resc zestrea industriei județului 
Cluj.

■ Pentru prima oară In țară, la 
întreprinderea „Independența” din 
Sibiu a fost realizat un cuptor e- 
lectric izolat cu fibre ceramice. El 
asigură o reducere substanțială atit 
a consumului de energie, cit și a 
celui de metal.

■ La întreprinderea de pielărie 
șl încălțăminte „Partizanul” din Ba
cău a Intrat In producție o secție 
specială in care se confecționează 
încălțăminte pentru femei și arti
cole de marochirrărie de tip „e- 
xotlc". Pină la finele anului, maga
zinele de specialitate din țară vor 
primi circa 4 000 de seturi complete 
de asemenea produse într-o gamă 
variată de modele și culori.

■ Cea mai mare livadă din ju
dețul Teleorman a fost amenajată 
pe un teren lingă municipiul Ale
xandria și cuprinde peste 370 000 
de pomi fructiferi. O treime dintre 
aceștia vor intra pe rod încă din 
acest an.

■ Pe o pășune a I.A.S. Satu Mare 
^ș-a găsit aruncată la gunoi o in-

semnată cantitate de gulii furajere 
șl baloți de pale. Lucrătorii de la 
ferma nr. 1 cînd au făcut curățenie 
în depozitul de furaje au aruncat 
și ce era bun. Vinovății au fost o- 
bligați să aducă înapoi guliile și 
baloții de pale. Au scăpat ieftin

■ Specialiști al Centrului de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică „Electroputere" Craiova șl 
lucrători ai fabricilor de profil din 
această mare unitate au realizat, 
in premieră națională, instalațiile 
de excitații statice pentru mo
toarele sincrone de acționare a 
compresoarelor, tnloculndu-se ast
fel mașinile rotative de curent con
tinuu ce produceau excitații clasi
ce. Noile instalații au un ridicat 
grad de automatizare și permit îm
bunătățirea factorului de putere, 
precum șl mărirea randamentului e- 
nergetic la beneficiari. Prin ampla
sarea acestora la combinatele chi
mice de la Craiova, Turnu Mă
gurele și Slobozia se va economisi, 
in acest an, peste o jumătate mi
lion kWh energie electrică.

■ La Baia Mare se construiește 
o instalație experimentală de 
transport oerodepresiv conteinerl- 
zat, destinată transportului zgurilor 
de la întreprinderea metalurgică de 
metale neferoase la Flotația cen
trală. Instalația, prima de acest 
fel în țară, va avea o capacitate 
de 140 000 tone pe an și va con
tribui la reducerea substanțială a 
cheltuielilor de transport. J

BOX
în cea de-a doua gală a Campio

natelor mondiale de box. care au 
Început marți pe ringul arenei 
„Olimpia" din Mtlnchen. pugilistul 
român Mihal Ciubotaru (semlmijlo- 
cie) a obținut victoria in prima 
repriză in fața japonezului Koji 
Imasakl. în turul următor Ciu
botaru 11 va intîlni pe Mark Bre
land (S.U.A.), care a dispus prin k.o. 
in repriza a 2-a de suedezul Vesa 
Koskela. La cat. «emiușoară. Viorel 
Ioana (România), Învingător In pri
mul tur (b. ab. III pe Fu Ou), II va 
avea ca adversar pe polonezul Kazi
mierz Adach. Acesta l-a eliminat pa 
austriacul Brunnaer, abandonat da ar
bitru in rundul 3.

în cea de-a treia reuniune a Cam
pionatelor mondiale de box, ce se 
desfășoară In sala „Olimpia* din

Mtlnchen, doi dintre favorit» cate
goriei semimuscă au fost eliminați. 
Este vorba de Șamil Sabirov 
(U.R.S.S.), întrecut la puncte de 
Yong Hwan Go (R.P.D. Coreeană), 
și de Hippolito Ramos (Cuba), care 
a pierdut, tot la puncte, meciul cu 
Laurean Ramirez (Republica Domi
nicană).

în limitele categoriei muscă, pugl- 
llstul român Constantin Tițoiu l-a 
învins la puncte, cu o 
5—0, pe norvegianul Per

decizie de 
Carlenius.

FOTBA1
Rezultatele meciurilor

28-a a campionatului diviziei A la 
fotbal : Corvinul — Universitatea 
Cluj-Napoca 1—1 (0—1) ; S. C. Ba
cău — Universitatea Craiova 0—0 ; 
Progresul Vulcan U.T.A. 2—0 (1—0) j

etapei ■

cinema
■ întoarce-te șl mal privește o dată t
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,13, GLORIA (47 46 75) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 10; 20,15. CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,19; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
■ Cinci pentru infern i STUDIO
(59 53 15) — 10; 18; 14, CIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Misterele de la castel („zilele fil
mului cehoslovac*) :.
18; 20.
■ Angela merge mal 
PURI NOI (15 8110) 
15,30; 17,45; 20.
■ Orgolii : DACIA
11,15; 13,30; 15,45;
(79 7126) — 9; 11,18;
20.15.
■ Grăbește-te încet t 
(49 48 48) — 15,30; 17,45;
■ Semnul șarpelui :
(11 48 03) — 15,30; 17,30, ____
■ Alo, aterizează străbunica: POPU
LAR (35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Inghițltorul de săbii : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
■ Destinația Mahmudiat PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 19; 20.
■ Tatăl meu Aifone i CENTRAL 
(1412 24) — 9; 11,15; 13,30; 18,45; 18; 20.

STUDIO — 18; 

departe : TtM- 
‘ " 13,18;— 9; 11;

(SO 38 94)  9; 
18; 20, VOLGA

; 13,30; 15,45; 18;

COTROCENI 
20.

VIITORUL
19,30.

■ 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 ..............
11.15; 13,30; 16; 18,15 
(45 31 70) — 9; 11,15;
20.15.
■ Gemenii I BUZEȘTI (80 43 58) — 
18,15; 20,15.
■ Unde ești, dragostei: LIRA (117171) 
— 15,30; 18; 20.
■ Pilot de formula unu : SALA 
MICA A PALATULUI — 10: 12,30; 15; 
17,30; 20, PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 16,30; 19.
■ Orchestră fftră nume : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 16; 18; 20.
■ Milioanele lui Fairfax : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Prietenii : FLACARA (20 33 40) — 
15,30; 17,30; 19,30.
■ Comoara din iacul de argint :
ARTA (21 31 86) — 9; 11,15;.................. -
18; 20.
■ Ziua cea mai lungă : 
RUL (15 87 67) — 9; 12,15;
■ Do! colonei : CAPITOL 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Tess : VICTORIA (16 28 79) — 9;
12,30; 18; 19,15, GRI VIȚA (17 08 58) — 
9; 12,30; 16; 19,15, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 12,15; 15,30; 19.
■ Albă ea zăpada și cel 7 pitic! —
9; 10,45; 12,30; 16,15, Copiii căpitanu
lui Grant — 14,15; 18; 30 : DOINA
(16 35 38).

(15 61 54) — 9; 
20,30, FAVORIT 
13,30; 15,45; 18;

13,30; ÎS,45;

LUCEAFA- 
15,45; 19. 
(16 29 17) -

p
Miercuri au Început, In Capitală, 

lucrările simpozionului national cu 
tema „Concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la căile și mij
loacele de combatere și prevenire a 
Infracțiunilor", organizat de Procura
tura Generală, Ministerul Justiției, 
Uniunea Tineretului Comunist, Mi
nisterul de Interne, Tribunalul Su
prem, Asociația juriștilor șl Acade
mia de științe sociale și politice.

în numele conducerii de partid șl 
de stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășul Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
adresat participanților la simpozion 
un călduros salut șl urări de succes 
deplin în desfășurarea lucrărilor.

Relevînd marile realizări obținute 
de România in procesul făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, îndeosebi după Congresul al 
IX-lea al P.C.R., vorbitorul a arătat 
că acestea sint indisolubil legate de 
spiritul Înnoitor și modul original in 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
abordează problemele edificării noii 
orinduiri, de receptivitatea sa fată 
de cerințele obiective în continuă 
schimbare ale vieții sociale. S-a sub
liniat, de asemenea, că in sistemul de 
profundă și clarvăzătoare glndire a 
secretarului general al partidului 
privind parcurgerea noilor etape is
torice se integrează și concepția refe
ritoare la modalitățile de prevenire și 
combatere a infracțiunilor. După ce a 
menționat transformările radicale pe
trecute in ultimele decenii, in eco
nomia românească, in structura so
cială a țării. In conștiința oameni
lor, vorbitorul a arătat că. pe baza 
acestor realități, din inițiativa și 
sub îndrumarea nemijlocită a to
varășului Nicolae Ceaușescu s-a 
trecut la acțiuni menite să perfec
ționeze activitatea organelor de justi
ție, procuratură șl ale Ministerului de 
Interne, asigurlndu-se astfel promo
varea pe un plan superior a concep
ției clasei muncitoare despre drep
tate și adevăr, despre etică și echi
tate. Concepția președintelui Româ
niei cu privire Ia combaterea ma
nifestărilor antisociale — a subliniat 
vorbitorul — este axată pe ideea pre
venirii săvtrșirii acestora, fiind cu 
mult mai important pentru societate, 
pentru continua consolidare a clima
tului de ordine șl legalitate să se nre-

SI ZI
vină orice încălcare a legilor târli. 
S-a subliniat, totodată, că organele 
de stat competente trebuie să apli
ce cu fermitate și strictețe legile tă
rii fată de toti cei care se dedau la 
acțiuni ostile intereselor poporului 
nostru, construcției socialiste, să 
apere cu intransigentă cuceririle re
voluționare, munca pașnică, ordinea 
publică, independenta și suveranita
tea patriei.

Ansamblul măsurilor adoptate de 
statul nostru pentru combaterea și 
prevenirea Încălcărilor legilor, per
fecționarea activității organelor judi
ciare și a legislației — s-a relevat în 
încheiere — și-au dovedit viabi
litatea, confirmînd pe deplin justețea 
concepției președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. neobosit promotor 
pentru dreptate, adevăr și respectarea 
legii, pentru fericirea și propășirea 
continuă a națiunii noastre.

în continuare, procurorul general 
■1 Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Popovici, a prezentat 
raportul : „Concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la căile 
și mijloacele de combatere și preve
nire a infracțiunilor". Raportul subli
niază contribuția de Înaltă valoare 
științifică, teoretică și practică a 
secretarului general al partidului, 
președintele republicii. In legătură cu 
rolul primordial al prevenirii fapte
lor penale, respectarea strictă a le
gii. antrenarea și participarea mase
lor la înfăptuirea actului de justi
ție. in spiritul umanismului socialist, 
al fermității și luptei pentru adevăr, 
in scopul apărării valorilor fun
damentale ale orinduirii noastre so
cialiste. în raport sint, de asemenea, 
evidențiate orientările cercetării știin
țifice și perfecționarea metodelor și 
mijloacelor de prevenire a încălcări
lor legii și ale normelor de conduită 
socială.

Lucrările simpozionului — la care 
participă specialiști din procuratură, 
justiție și organele Ministerului de 
Interne, activiști ai organizațiilor de 
tineret, cercetători științifici și cadre 
didactice universitare din domeniile 
dreptului, sociologiei, criminologiei șl 
al altor științe sociale, precum șl 
personalități ale științelor juridice de 
peste hotare — se desfășoară, timp 
de trei zile, in plen șl pe secțiuni.

(Agerpres)

Cronica
Sub genericul „Știința și gîndirea 

umană în sprijinul activității econo
mice", Palatul culturii din municipiul 
Pitești a găzduit, în zilele de 4 și 5 
mai, un simpozion cu tema „Mări
rea eficienței energetice a proceselor 
tehnologice industriale — necesitate 
imediată", organizat, in cadrul Festi
valului național .Cîntarea Româ
niei", de Asociația oamenilor de 
știință, Comitetul județean de cultură 
și educație socialistă Argeș, Consiliul 
județean al sindicatelor, ICEMENERG 
București, Universitatea Brașov, re
vista „Știință și tehnică". Institutul 
de invățămint superior din Pitești.

în cadrul simpozionului, care a re
unit cadre didactice universitare, 
cercetători, specialiști din unități 
economice din București, Brașov, Pi
tești și din alte orașe ale tării, au fost 
prezentate comunicări și referate pe 
probleme vizînd optimizarea procese
lor tehnologice și extinderea utili
zării surselor energetice neconven
ționale, diminuarea consumurilor de 
energie electrică, termică, a com
bustibilului și materiilor prime, pro
cedee eficiente de recuperare și re
ciclare a resurselor energetice se
cundare, precum și de recondițio- 
nare a unor utilaje, piese de schimb 
și materiale.

O vizită de documentare la expo
ziția permanentă de tehnică nouă a 
județului Argeș, demonstrații și apli
cații practice privind economisirea 
energiei și carburanților au Întregit 
aria tematică a simpozionului.

★
Unul dintre creatorii reprezenta

tivi ai artelor plastice italiene con
temporane. Duilio Cambellotti. se 
prezintă publicului iubitor de frumos 
din tara noastră printr-o expoziție 
deschisă, miercuri la amiază, la sala 
„Arghezi" din Capitală. Expoziția 
reunește piese din cunoscutul său ci
clu de gravuri „Legenda romană", 
sculpturi in bronz, lucrări de pictură 
și scenografie — costume și machete 
pentru decoruri — ilustrații de carte, 
precum și diapozitive după vitralii, 
făcînd astfel dovada preocupărilor

Dinamo — F. C. Argeș 1—0 (1—0) ; 
Jiul — A.S.A. 1—1 (0—1) ; F. C.
Constanta — Sportul studențesc 0—0; 
Politehnica Timișoara — F. C. Olt 
2—1 (1—0) ; C. S. Tîrgoviște —
Steaua 1—0 (0—0) ; F.C.M. Brașov — 
Chimia Rm. Vîlcea 1—0 (1—0).

în clasament conduce Dinamo 
București, cu 39 puncte, urmată de 
Universitatea Craiova — 38 puncte, 
Corvinul Hunedoara — 35 puncte, 
F. C. Olt — 32

Următoarea
ra la 23 mai.

puncte etc. 
etapă se va desfășu-

★
în prima manșă a 

U.E.F.A." la fotbal, 
I.F.K. GOteborg a 
de 1—0 (0—0) forma-

La Gdteborg, 
finalei „Cupei 
echipa suedeză 
învins eu scorul 
tia vest-germană S.V. Hamburg. 
Golul a fost înscris, In minutul 88, de 
Holmgren. Meciul retur se va disputa, 
la 19 mai, la Hamburg.

o
■ Atenție la pana de vultur : FERO- ‘
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, AURORA (35 04 66) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,18; 13,30; 15,46; 18; 
20,15.
■ Lanțul amintirilor : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 12,30; 18; 19,30.
■ Tânase Scatiu : EFORIE (13 04 83)
— 9; 12; 18; 19.
■ Omul puma i PACEA (60 30 88) —
10,30; 15,30; 17,30; 19,30, MUNCA
(21 50 97) - 14; 10; 10; 20.
■ In spațiu ; MELODIA (12 00 88) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
■ Cel oapte fantastici i COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.

teatre
■ Teatrul National (14 7171, aala 
Atelier) : Cartea lui loviță — 19.
■ Filarmonica „Georga Enescu* 
(16 00 60, Ateneu! Român) : Concert 
simfonie. Dirijor I Mircea Basarab. 
Solist.: Jorge Louis Prats (Cuba) — 
19,30.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) l 
Mam*zelle Nltouehe -> 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 48) t

zilei
diverse ale lui Duilio Cambcnottf, a 
multiplelor sale disponibilități artis
tice.

Cariera artistică a lui Duilio Cam- 
bellotti, rolul acestuia In dezvoltarea 
artelor plastice italiene, problematica 
complexă a operelor sale au fost re
levate, în alocuțiunile, rostite la ver
nisaj, de Vasile Nicolescu. director 
In Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. și Vito Grasso, atașat cultu
ral al Ambasadei Italiei Ia București. 
Expoziția de la * București — s-a 
subliniat în alocuțiuni, o selecție re
prezentativă a lucrărilor artistului — 
se înscrie in cadrul larg al relațiilor 
de colaborare culturală existente in
tre România și Italia.

La vernisaj au luat parte Ladislau 
Hegeduș, secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentant! ai Ministerului Afacerilor 
Externe. Uniunii artiștilor plastici, 
alti oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au fost, de asemenea, prezent! 
Giuseppe Scarppa De Masellfs. însăr
cinatul cu afaceri al Italiei la Bucu
rești. precum și șefi de misiuni diplo
matice acreditați în tara noastră și 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

De la Inspectoratul 
General al Miliției

Inspectoratul General al Miliției 
face cunoscut deținătorilor de auto
turisme proprietate personală că in 
zilele de duminică ale lunii mai 1982 
autoturismele vor avea voie să cir
cule, în funcție de numerele de înma
triculare — par sau Impar — după 
cum urmează : 9 șl 23 mal 1982, cele 
cu număr de înmatriculare fără soț; 
16 șt 30 mai 1982, cele cu număr de 
Înmatriculare cu soț.

Pentru desfășurarea In deplină si
guranță a traficului rutier se soli
cită conducătorilor auto să circule 
in limitele unor viteze care să le 
asigure păstrarea permanentă a con
trolului asupra autovehiculelor. Sub
aprecierea corelării vitezei autovehi
culelor cu starea carosabilului, cu 
configurația drumului și intensita
tea circulației constituie una din 
principalele cauze ale accidentelor 
care generează, in medie, unul din 
patru accidente grave și una din 
două tamponări săvîrșite din cauza 
conducătorului auto. Viteza neadap
tată determină și un număr ridicat 
de accidente grave oroduse în cea 
de-a doua parte a zilei.

Fiind ultima perioadă pentru în
cheierea operațiunilor de verificare 
tehnică anuală, posesorii de autotu
risme care nu au efectuat incă a- 
ceste operațiuni sint invitați să se 
prezinte urgent la unitățile auto- 
service autorizate pentru executarea 
lor.

(Agerpres)

A apârut 
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Menajeria de sticlă — 19,39; («ala
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe
— 19.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 19,30.
■ Teatrul Foarte Mie (14 09 05) : Pre
miera — 20.
■ Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Magheru) : Mita In sae — 15; Mizerie 
șl noblețe — 20; (sala Studio) ; Omul 
care face minuni — 13; Noaptea um
brelor — 19,30.
■ Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Noaptea pe asfalt — 19,30.
■ Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tânase* 
(sala Savoy, 15 56 78) ; Vorba lui Tă- 
nase — 19,30.
■ Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) s 
Somnoroasa aventură — 18,30.
■ Ansamblul „Rapsodia română* 
(13 13 00) : Așa se ciută pe la noi
— 19.
■ Teatru! „Ion Vasllescu* (12 27 45) ; 
Dulcea Ipocrizie a bărbatului matur
— 19,30.
■ Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Bu- 
Ali — 17; (Ia Unlversal-club) : Tigri- 
șorul Petre — 10; (la Liceu! „Dr. Pe
tru Groza") : Frumoasele pasiuni 
electrice — 19,30.
■ Teatrul „Ion Creangă* (50 26 53) : 
Recreația mare — 10; Snoave cu măști
— 17.
■ Circul București (11 01 20) ; Specta
colul „Circul Mare din Moscova* — 
16; 19,30.
■ Ansamblul de estradă al armatei 
(13 60 64) ; Veselia are cuvtatui — 
19,30.
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NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE Convorbiri economice româno-congoleze
PENTRU

Femeile japoneze 
spun „NU" pericolului 

unei catastrofe nucleare
TOKIO 5 (Agerpres). — La ini

țiativa Asociației femeilor pentru 
prevenirea războiului, in capitala 
niponă a avut loc un mare miting, 
desfășurat sub lozinca „Nu războ
iului nuclear !“ In rezoluția adop
tată de participanții la miting se 
subliniază că „locuitorii din fiecare 
oraș și sat japonez trebuie să mi
liteze activ împotriva cursei înar
mărilor nucleare, pentru a trans
mite autorităților voința unanimă 
a poporului nipon, care cere să se 
prevină o catastrofă nucleară".

Pe de altă parte, în cadrul unei 
reuniuni a Consiliului japonez pen
tru interzicerea armelor atomice și 
cu hidrogen, s-a cerut guvernului 
nipon să respecte cu strictețe „cele 
trei principii nenucleare" — respec
tiv obligația Japoniei de a nu po
seda, de a nu dobindi și a nu pro
duce arme nucleare.

Savanți' americani 
se opun tendinței 

de militarizare a științei
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 40 

de oameni de știință și cercetători 
de la cunoscutul institut de cerce
tări „Jet Propulsion Laboratory" din 
Pasadena (statul California) au pu
blicat o scrisoare în ziarul „Los An
geles Times" in care se pronunță 
împotriva tendinței ele militarizare a 
științei americane. „Am aflat cu în
grijorare de faptul că a treia parte 
din volumul total al cercetărilor 
științifice realizate în laboratorul 
nostru va fi orientată în viitor ex
clusiv în scopuri militare, se arată 
în scrisoare. Aceasta reprezintă o 
nouă dovadă a procesului de mili
tarizare a științei în Statele Unite”.

Agențiile de presa 
e scurt

PROTEST AL R.P.D. COREENE ÎMPOTRIVA PROVOCĂRILOR RE
GIMULUI DE LA SEUL. La Panmunjon s-a desfășurat marți o ședință 
a Comisiei militare de armistițiu din Coreea, convocată la cererea părții 
R.P.D. Coreene. în cadrul ședinței, reprezentantul R.P D. Coreene a 
protestat energic împotriva provocărilor armate ale forțelor militare sud- 
coreene. care, la 21 aprilie, au dus la incidente grave pentru militarii . 
R.P.D. Coreene aflați în patrulă pe ' linia de demarcație militară, pre
cum și la distrugerea unor posturi de observație.

ADUNAREA MONDIALA A SĂ
NĂTĂȚII și-a deschis lucrările la 
Geneva. Se va analiza, printre al
tele, programul general de activi
tate al Organizației Mondiale a Să
nătății pentru perioada 1984—1989, 
planul de acțiune pentru aplicarea 
strategiei „Sănătate pentru toți in 
anul 2000“ și raportul de activitate 
al O.M.S. in intervalul 1980—1981. 
La lucrări participă delegați din 
peste 140 de state membre. Din 
țara noastră participă o delegație 
condusă de Eugen Proca, ministrul 
sănătății.

SESIUNEA COMISIEI DE 
DREPT INTERNAȚIONAL (or
ganism de specialitate al O.N.U., 
care are drept scop dezvoltarea 
progresivă a dreptului internatio
nal și codificarea sa) a început 
la Geneva. Vor fi examinate pro
iectele unor acorduri multilaterale 
menite să ducă la întărirea lega
lității, păcii și securității interna
ționale. Țara noastră a fost aleasă 
pentru prima dată în comisie la 
ultima sesiune a Adunării Genera
le a O.N.U., obținînd cel mai mare 
număr de voturi în favoarea sa. 
Reprezentantul român in comisie, 
ambasadorul Constantin Flitan, a 
fost aleă în unanimitate vicepre
ședinte al comisiei.

„LUNA FILMULUI ROMANESC" 
s-a deschis in capitala Mexicului.

PACE SI DEZARMARE

Sub lozinca „Muncitorii portuari se pronunță împotriva cursei înarmări
lor", in orașul vest-german Hamburg s-a desfășurat recent o mare de
monstrație a militanților pentru pace. Fotografia înfățișează un aspect 

din timpul demonstrației

Apel al Colegiului unii 
al episcopilor norvegieni

OSLO 5 (Agerpres). — Colegiul 
unit al episcopilor norvegieni a 
adresat tuturor enoriașilor apelul 
de a-și activiza eforturile in lupta 
pentru distrugerea completă a tu
turor armelor nucleare din lume și 
pentru încetarea definitivă a pro
ducției unor asemenea arme. Cole
giul a adresat, de asemenea, șefi
lor de state din întreaga lume che
marea de a se așeza neîntîrziat la 
masa negocierilor pentru a se re
aliza lichidarea armelor nucleare. 
In cadrul ședinței colegiului a fost

O CONFERINȚA A PARTIDE
LOR ȘI MIȘCĂRILOR PROGRE
SISTE DIN BAZINUL MEDITERA- 
NEI, la care iau parte circa 30 de 
delegații din diferite țări ale zo
nei, a început la Alger. Participan
ții vor discuta probleme legate de 
promovarea păcii, securității și coo
perării in regiune, ținînd seama de 
situația periculoasă care s-a creat 
în bazinul Mării Mediterane ca ur
mare a cursei înarmărilor și a acu
mulărilor neîncetate de armament.

ÎNTREVEDERE m. geddafi — 
Y. ARAFAT. Miercuri a avut Ioc 
o întrevedere intre Moammer El 
Geddafi. conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie al Ja- 
mahiriei Libiene, și Yasser Ara
fat. președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, aflat intr-o vi
zită la Tripoli. După cum trans
mite agenția T.A.S.S., au fost 
examinate ultimele evoluții ale 
problemei palestiniene și ale si
tuației din Orientul Mijlociu, rela

PERFORMANȚA ALPINA. O ex
pediție de alpiniști sovietici, aici- | 
tuită din E. Misluski, V. Baliberdin, 
M. Turkevici și S. Berșov, a reușit i 
să escaladeze cel mai inalt virf de 
pe Terra — Everest (8 848 m). Al- ■ 
piniștii sovietici au realizat ascen- . 
siunea pe versantul sud-vestic.

OPERAȚIE ANTITERORISTA LA ROMA. Politia italiană a pătruns, '
miercuri, intr-un apartament din Roma unde se afla unul din cei mai .
căutați teroriști de extremă dreaptă, Giorgio Vale. In timpul schimbului 
de focuri, teroristul a fost rănit foarte grav, relatează agențiile France I 
Presse și Associated Press. Autoritățile judiciare italiene apreciază că 
Vale a fost implicat în toate acțiunile teroriste ale extremei drepte din 
ultimii cinci ani. In același apartament se aflau patru membri ai unor | 
grupări neofasciste din Italia, care au fost arestați, menționează sursele 
citate. i

adoptat un „Program de acțiune al 
bisericii pentru pace".

Medicii australieni 
avertizează asupra 

primejdiei unui război 
atomic

SYDNEY 5 (Agerpres). — Un nu
măr de 70 de medici australieni au 
adresat premierului Malcolm Fra
ser o scrisoare in care iși exprimi 
îngrijorarea in legătură cu perico
lul unui război nuclear. Semnatarii 
scrisorii cer guvernului australian 
să adopte o atitudine mai activă in 
cadrul mișcării mondiale pentru 
pace și dezarmare.

țiile bilaterale și posibilitățile 
consolidării acestora.

alegerile din indonezia. ! 
Partidul de guvernămînt Golkar , 
și-a asigurat victoria în alegerile 
generale desfășurate marți în In- I 
donezia. Rezultatele provizorii, 
după numărarea a 63 384 297 voturi, 
plasează detașat in fruntea acestei j 
confruntări electorale partidul 
Golkar cu 43 591 235 voturi, urmat | 
de Partidul Unit al Dezvoltării.

SOLIDARITATE CU CAUZA 
LIBERTĂȚII NAMIBIEL La reu
niunea din Dar Es Salaam a mi- | 
niștrilor de externe ai țărilor 
africane din „prima linie" au fost 1 
respinse noile propuneri ale țări- j
lor occidentale membre ale „grupu
lui de contact" privind modalită- i
țile desemnării viitoarei Adtinărl
constituante a Namibiei, conside- •
rîndu-se că aceste propuneri nu 
sint de natură să reflecte voința 
poporului namibian, cu care parti- | 
cipanții și-au reafirmat solidari
tatea. I

ALEGERE. Carlos Nunez a fost I
reales președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Nicaragua. I
Alegerea s-a efectuat în cadrul |
primei sesiuni din cea de-a treia 
legislatură a acestui organism, ale I 
cărei lucrări au început marți, in 
capitala țării. 1

BRAZZAVILLE 5 (Agerpres). — 
Primul ministru al R. P. Congo, 
Louis-Sylvain Goma, l-a primit pe 
Marin Capisizu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, care conduce o 
delegație aflată în vizită în această 
țară. în cursul convorbirii au fost 
evocate bunele relații de prietenie, 
solidaritate și colaborare multilatera
lă dintre Partidul Comunist Român

cehoslovacia: Depuneri de coroane de flori 
la Monumentul eroilor români din orașul Kromeriz,
PRAGA 5 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a 37-a aniversări a 
eliberării orașului Kromeriz, la Mo
numentul eroilor români căzuți în 
luptele pentru eliberarea orașului a 
avut loc ceremonia depunerii de co
roane de flori din partea Comitetu
lui raional și Comitetului orășenesc 
de partid, a Consiliului național 
orășenesc, precum și din partea Am
basadei României în Cehoslovacia. 
Au fost arborate drapelele de stat 
ale celor două țări și intonate imnu
rile de stat ale României și Ceho
slovaciei.

♦
Convenția asupra 

adoptată de Conferința
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

— La încheierea lucrărilor sale, cea 
de-a treia Conferință a O.N.U. asu
pra dreptului mării, desfășurată la 
New York, a adoptat, cu o largă ma
joritate de voturi, convenția cuprin- 
zînd un ansamblu de reglementări în 
domeniul dreptului maritim.

Fiind rezultatul unor intense nego
cieri, desfășurate incepînd din 1973, 
convenția stabilește un cadru juridic, 
cu scopul — așa cum se subliniază în 
preambul — de a facilita comunica
țiile internaționale, de a promova fo
losirea in scopuri pașnice a mărilor 
șl oceanelor, utilizarea echitabilă a 
resurselor lor, in scopul realizării 
unei noi ordini economice internațio
nale, care să țină seama de nevoile șl 
interesele întregii umanități șl, in 
special, de interesele și nevoile țări
lor în curs de dezvoltare.

Textul conține prevederi privind 
limitele mării teritoriale, platoului 
continental și zonelor economice, sta
tutul țărilor arhipelagice și al insule
lor, regimul navigației prin strîmto- 
rile folosite pentru navigația inter
națională, cooperarea dintre țările ri
verane la mări închise și semiînchi- 
se, accesul la și de la mare al țărilor 
fără litoral.

Capitole distincte ale convenției 
conțin prevederi detaliate cu privire 
la zona internațională a teritoriilor 
submarine, care constituie patrimo
niu comun al umanității, stabilin- 
du-se norme în legătură cu sistemul 
de explorare și exploatare a resurse
lor acestei zone, cu participarea și în 
beneficiul) tuturor țărilor, în primul 
rind al celor in curs de dezvoltare, 
în acest scop, se prevede crearea Au
torității internaționale a teritoriilor 
submarine, căreia i se încredințează 
rolul de a asigura cooperarea intre 
state in acest nou domeniu al rela
țiilor internaționale.

Numeroase prevederi ale conven-

moscova: Adunare festivă consacrată celei de-a
70-a aniversări a

MOSCOVA 5 — Trimisul Agerpres, 
I. Dumitrașcu, transmite : In Sala 
Coloanelor din Moscova a avut loc 
miercuri adunarea festivă consacrată 
celei de-a 70-a aniversări a ziarului 
„Pravda" și „Zilei presei sovietice".

Au participat B. N. Ponomariov, 
membru supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., M. Zi- 
mianin, secretar al C.C. al P.C.U.S. 
In sală erau prezenți reprezentanți ai 
organizațiilor de partid și obștești, ai 
colectivelor de oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții din orașul 
și regiunea Moscova, ziariști sovietici 
și străini. Din partea ziarului „Scin- 
teia" a participat Mircea Angelescu, 
redactor-șef adjunct.

și Partidul Congolez al Muncii, din
tre România și Congo, care se dez
voltă în spiritul convorbirilor și În
țelegerilor convenite cu prilejul in- 
tîlnirilor româno-congoleze la nivel 
înalt.

Cu prilejul vizitei tn Congo, de
legația română a avut contacte și 
convorbiri la ministerele cooperării, 
agriculturii și creșterii vitelor, in
dustriei și pescuitului, apelor șl pă
durilor.

La adunarea festivă, la care au 
luat parte Bohumil Hamsik. prim- 
secretar al Comitetului raional de 
partid, Milan Vaculik, președintele 
Consiliului național al orașului Kro
meriz, și alte oficialități, a fost evo
cat eroismul ostașilor români și s-a 
exprimat adînca recunoștință a po
porului cehoslovac pentru contribu
ția adusă de armata română la eli
berarea Moraviei de Sud.

Elevii liceelor din Kromeriz au 
prezentat un program festiv dedicat 
celor ce și-au jertfit viața pentru 
eliberarea orașului.

dreptului maritim
O.N.U. de la New York

ției se referă la protecția mediului 
marin, dezvoltarea cercetărilor știin
țifice și transferul tehnologiilor ma
rine, dind expresie interesului cres- 
cînd al tuturor țărilor pentru a par
ticipa la activitățile de folosire tot 
mai intensă a mărilor și oceanelor și 
de valorificare a resurselor lor. în 
condițiile asigurării protecției mediu
lui marin.

Conferința a adoptat, de asemenea, 
o serie de rezoluții, care reprezintă, 
împreună cu convenția, un ansamblu 
de înțelegeri ce vor constitui părți 
ale actului final.

Astfel, una dintre aceste rezoluții 
stabilește crearea unei comisii, la 
care vor participa toate statele sem
natare ale convenției, căreia îi revi
ne rolul de a elabora măsurile nece
sare în vederea creării Autorității in
ternaționale a teritoriilor submarine, 
iar alta reglementează regimul inves
tițiilor statelor și companiilor private 
în perioada premergătoare intrării în 
vigoare a convenției.

Pentru adoptarea convenției și a 
celorlalte documente s-au pronunțat 
130 de state, în marea lor majoritate 
țări în curs de dezvoltare, inclusiv 
România ; au votat împotrivă patru 
țări, printre care S.U.A. ; 17 țări,
printre care R.F.G., Marea Britanie, 
Italia, U.R.S.S., s-au abținut.

Convenția va fi deschisă spre sem
nare în cadrul unei sesiuni speciale, 
care va avea loc la Caracas, in prima 
jumătate a lunii decembrie a.c. Ea 
va intra în vigoare după ce va fi ra
tificată de un număr de 60 de state.

Prin documentele adoptate. Confe
rința O.N.U. pentru dreptul mării se 
înscrie ca un eveniment important în 
procesul de codificare și dezvoltare 
a normelor de drept internațional 
care reglementează raporturile din
tre state in acest domeniu al relații
lor internaționale.

ziarului „Pravda"
Despre drumul străbătut de „Prav

da" in cele șapte decenii de la apa
riția primului său număr, despre sar
cinile care stau in fața presei sovie
tice a vorbit V. Afanasiev, redactorul- 
șef al ziarului.

C.C. al P.C.U.S. a adresat colecti
vului ziarului „Pravda", tuturor lu
crătorilor din presa sovietică un me
saj de felicitare. '

Redacția ziarului „Sclnteia" a adre
sat „Pravdei" un mesaj de felicitare, 
in care se exprimi urarea de noi 
succese în activitatea consacrată con
strucției comuniste în U.R.S.S., cauzei 
socialismului și păcii in lume.

în perspectiva Anului Internațional al Tineretului

Vizita in Filipine a tovarășului 
Nicu Ceaușescu 

secretar al C.C. al U.T.C.
MANILA 5 (Agerpres). — în ca

drul vizitei .pe care o întreprinde în 
Filipine, tovarășul Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., președinte
le Comitetului consultativ al O.N.U. 
pentru Anul Internațional al Tine
retului (A.I.T.), s-a întîlnit cu Car
los Romulo, ministrul afacerilor ex
terne, și cu Imee Marcos, președintele 
organizației de tineret Kabataang 
Barangay și președintele Comisiei 
naționale filipineze 'pentru A.I.T.

Exprimîndu-și admirația față de 
politica externă a României, față de 
personalitatea și contribuția însem
nată a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la promovarea unei poli
tici de pace și înțelegere intre po
poare. ministrul filipinez de externe 
a evocat bunele relații care există 
intre cele două țări, colaborarea fruc
tuoasă pa plan internațional.

Pe această linie se înscriu și valo
roasele inițiative ale României la 
Națiunile Unite in domeniul tinere
tului, care au drept scop promovarea 
în rîndul acestuia a idealurilor de 
pace și respect pentru drepturile 
omului și libertățile fundamentale, 
canalizarea energiilor, entuziasmu
lui și capacităților creatoare ale ti
neretului pentru progresul economic, 
social și cultural al popoarelor, sta
tornicirea unei noi ordini economice 
și politice internaționale.

în acest context au fost subliniate 
rolul Important pe care îl are mar

Consiliul Economic și Social al O.N.U. a adoptaP “oluția 
cu privire la îmbunătățirea activităților în probleme eelineret 

prezentată din inițiativa României
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres) — 

Consiliul Economic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC) a adoptat prin consens un 
proiect de rezoluție, prezentat de de
legația română împreună cu alte 29 
de delegații reprezentînd toate re
giunile geografice, cu privire la îm
bunătățirea activităților în proble
mele de tineret. Rezoluția adoptată 
se înscrie în contextul larg al pre
gătirilor pentru marcarea în 1985 a 
Anului Internațional al Tineretului, 
care se va desfășura sub devi
za „PARTICIPARE, DEZVOLTARE, 
PACE".

După cum se știe, proclamarea 
Anului Internațional al Tineretului 
are la origine o inițiativă a țării 
noastre, iar pregătirea acestui eve
niment se realizează pe baza unui 
program de măsuri și activități ela
borat de Comitetul consultativ al 
O.N.U. pentru Anul Internațional al 
Tineretului, organ a cărui președin
ție o deține reprezentantul României, 
tovarășul Nicu Ceaușescu.

în rezoluția adoptată de ECOSOC 
se subliniază că punerea în aplicare 
a programului de măsuri și activități 
ce urmează a fi întreprinse înaintea 
și în timpul Anului Internațional al 
Tineretului va contribui la intensifi
carea acțiunilor O.N.U.’ și ale insti

R. P. CHINEZĂ: Sesiunea
Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari
BEIJING 5 (Agerpres). — La Bei

jing a luat sfîrșit sesiunea Comite
tului Permanent al Adunării Națio
nale a Reprezentanților Populari a 
R. P. Chineze. în cadrul lucrărilor — 
relatează agenția China Nouă — au 
fost aprobate Planul de dezvoltare 
economică și socială a țării și buge
tul de stat pe anul 1982. 

Conflictul anglo-argentinian
• Continuă operațiunile militare • Secretarul general al 

O.N.U. reafirmă necesitatea unei reglementări pașnice

carea Anului Internațional al Tine
retului și necesitatea sprijinirii miș
cării ce are loc în lume in legătură 
cu acest eveniment ; a fost eviden
țiată necesitatea cooperării cu orga
nismele specializate ale O.N.U.. cu 
toate statele, in organizarea unor ac
țiuni și programe concrete pe linie 
de tineret, îndeosebi privind educa
ția și participarea acestuia la solu
ționarea marilor probleme interna
ționale.

în cadrul convorbirilor avute cu 
conducerea organizației de tineret 
Kabataang Barangay s-a realizat o 
informare reciprocă în legătură cu 
activitatea celor două organizații și 
s-au analizat posibilitățile de extin
dere a colaborării dintre ele.

Delegația U.T.C. a avut, de aseme
nea. o intilnire cu tineri parlamentari 
filipinezi.

★
Tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar 

al C.C. al U.T.C., s-a intilnit totodată 
cu Sylvia Montes, ministrul servici
ilor sociale și dezvoltării. Bias Oale, 
ministrul muncii, și Arturo Tan- 
chanco, administratorul autorității na
ționale pentru alimentație.

în cursul convorbirilor au fost pre
zentate preocupările guvernului fili
pinez pentru dezvoltarea diferitelor 
sectoare de activitate. Au fost abor
date. de asemenea, probleme ale co
laborării bilaterale, precum și posibi
litățile de lărgire și diversificare a 
relațiilor dintre cele două țări.

tuțiilor sale specializate tn domeniul 
tineretului, precum și la mai buna 
coordonare a acestora. în același 
timp, este exprimată convingerea 
asupra necesității de a se asigura 
o largă publicitate activităților din 
sistemul O.N.U. privind tineretul și 
de a se difuza mâi multe informații 
referitoare la tineret, mai ales in 
contextul pregătirii Anului Interna
țional al Tineretului.

Consiliul Economic și Social adre
sează un apel tuturor organelor 
O.N.U., instituțiilor specializate, co
misiilor regionale, precum și organi
zațiilor interguvernamentale și negu
vernamentale interesate să acorde o 
atenție deosebită ameliorării acțiuni
lor de coordonare și informare în 
domeniul tineretului în cadrul pune
rii în aplicare a programului de mă
suri și activități ce vor fi întreprinse 
înaintea și în timpul Anului Inter
național al Tineretului.

Adoptarea prin consens a rezolu
ției amintite, sprijinul larg de care 
s-a bucurat în cadrul ECOSOC con
stituie încă o dovadă a interesului 
comunității internaționale față de 
inițiativa țării noastre, față de ne
cesitatea extinderii cooperării inter
naționale In vederea soluționării pro
blemelor specifice care confruntă ti- 
năra generație din întreaga lume.

Sesiunea Seimului 
R. P. Polone

A fost adoptată „Declarația 
in problema înțelegerii 

naționale"
VARȘOVIA 5 (Agerpres). — Agen

ția poloneză de știri P.A P. informea
ză că la Varșovia s-a desfășurat, 
timp de două zile, ședința Seimului 
R. P. Polone, care a adoptat „De
clarația în problema înțelegerii na- 
ționaîe", precum și o serie de legi 
cu privire la dezvoltarea culturi^, la 
împuternicirile ministrului) culturii ți 
artei și legea cu privire la i '*-ăjă- 
mîntul superior. z

ale presei italiene' Realitâfile tragice ale viefii de imigrant
Presa Italiană — ca și presa occidentală în general — se referă 

tot mai frecvent, tn ultima vreme, Ia situația și condițiile de viață 
ale imigranților, deveniți primele victime ale accentuării fenomenelor 
de criză din economia mondială. Este vorba, pe de o parte, de imi
granții italieni aflați în diferite alte țări occidentale (R.F.G. și Elveția, 
în special) care, negăsind de lucru, sint nevoiți să se întoarcă acasă. 
Pe de altă parte, in condițiile intoarcerii in Italia a tot mai multor 
muncitori din peninsulă plecați in alte țări in căutarea unui loc de 
muncă, precum și ale existenței unui șomaj în continuă creștere, de
valorizării galopante a lirei etc., scad și mai mult posibilitățile de pla
sare a străinilor (in special din „lumea a treia") care au venit în 
Italia atrași de „mirajul" unui trai mai ușor. Tocmai de aceea, autori
tățile italiene sint tot mai preocupate de sistarea accesului străinilor 
și adoptă, ca și autoritățile din alte state occidentale: severe măsuri 
restrictive in acest sens.

Iată citeva extrase în legătură cu acest dublu fenomen.

„LAVORO ITALIANO" ;

Situația imigranților 
italieni în R.F.G. se 
înrăutățește continuu

Săptămînalul „Lavoro italiano", e- 
ditat de Confederația sindicală „U- 
niunea italiană a muncii" (U.I.L.), a 
publicat recent un interviu cu secre
tarul Federației sindicatelor vest-ger- 
mane din Mannheim. Lothar Hii- 
necke, despre repercusiunile crizei 
economice din această tară asupra 
imigranților italieni „Criza se re
percutează, in principal, asupra mun
citorilor străini, inclusiv cei de origi
ne italiană. în landul Baden-Wiirt- 
temberg, procentajul șomerilor este 
de 4.7 la sută, iar în Schleswig-Hol- 
stfein a ajuns la 9.1 la sută. Grosul 
acestora sînt străini, iar dintre ei o 
bună parte provin din Italia. în ora
șul Mannheim nivelul atins se ridică 
la 5,3 la sută. între muncitorii străini 
cei mai afectați sînt tinerii și. între 
aceștia, fetele, al căror procentaj se 
ridică la 60.3 la sută" — a declarat 
Htlnecke.

„QOMANI" ;

Aceeași situație 
și pentru muncitorii 

străini din Italia
„Potrivit unui studiu al Ministeru

lui italian al Muncii, in Italia există 
la ora actuală circa 500 000 de munci
tori străini, provenind din Africa de 
Nord, America Latină, Orientul Mij
lociu și Filipine. Majoritatea muncesc 
clandestin sau, mai bine «pus, sint 
folosiți ilegal de patroni, care profită 
din plin de aceasta, plătindu-le un 
salariu de mizerie, folosindu-i la 
muncile cele mai grele".

„Mimcitorii străini sint supuși dis
criminării, foarte mulți dintre ei nu 
au nici posibilitatea să locuiască îm
preună cu soțiile și copiii lor, pe 
lingă faptul că nu pot obține o ca
lificare profesională și nici nu pot fi 
înscriși pe listele de șomeri în mo
mentul cind sint concediați. Mai 
mult; după ce lor li se rezervă cele 
mai necalificate și aspre munci (cum 
ar fi acelea de spălător de vase, ser

vitor în locuințe, zilier In ferme a- 
gricole etc.), sint forțați să lucreze 
cite 12 ore, și chiar mai multe pe zi, 
pentru un salariu ce nu atinge de fel 
minimul realizat de autohtoni".

Referindu-se la această stare de lu
cruri, săptămînalul „Domani" remarcă 
urmățoarele : „Dacă luăm In consi
derare cifrele, exacte sau mai puțin 
exacte, in prezent avem in țară 6,5 
milioane șomeri totali și parțiali. 
Cum pot, in aceste condiții, să gă
sească de lucru zecile de mii de imi
granți, indiferent că au sau nu per
mis oficial de ședere sau de lucru 7“ 
— se întreabă, pe bună dreptate, săp- 
tăminalul.

A.N.S.A. :

Restricții severe 
la angajare

„în scopul descurajării afluxului 
de imigranți sosiți In principal din 
Africa și din Asia, guvernul premie
rului Giovanni Spadolini a prezentat 
parlamentului un proiect de lege 
care prevede pedepse severe împotri
va celor care facilitează intrarea ile
gală In Italia a unor muncitori stră
ini sau angiiarea lor — transmite 
agenția de presă A.N.S.A. Cei 
găsiți vinovați de recrutarea unor 
străini tn scopul mai sus men
ționat riscă imenzi de 2—10 milioane 
lire și pedepse cu Închisoarea pe ter
mene mergînd pînă la 4 ani pentru 
fiecare străin recrutat. De asemenea. 
Împotriva patronilor care angajează 
ilegal muncitori străini vor fi aplicate 
amenzi de 1—5 milioane lire și con
damnări la închisoare pe termene 
variind Intre 3 luni și un an".

„IL MESSAGERO* :

„Visurile se opresc 
la stazione Termini4*
„Kaloi Înțelege italiana, dar nu o 

vorbește. Se exprimă folosindu-se de 
cuvinte din trei limbi diferite : «tra- 
bajo» (lucru) din spaniolă, ,,-ques- 
tura» (chestura de poliție) din italia
nă, «worker» (muncitor) din engleză. 
Este unul din cei peste 3000 âe fili
pinezi care trăiesc la Roma, din case 
mai mult de jumătate se află aici in 
mod clandestin" — scrie ziarul „II 
Messagero".

„La Roma, continuă ziarul, din zece 
cetățeni filipinezi nouă sînt femei. 
Lucrează ca servitoare, deși cea mai 
mare parte dintre ele au studiat cel 
puțin pînă la al doilea an în școlile 
superioare. Unele dintre acestea au 
diploma de infirmiere, și nu puține 
din «servitoare» sînt chiar inginere. 
Sosesc aici și se alătură imigranților 
din lumea a treia, fără casă și fără 
bani, după ce au plătit o sumă Intre 
1,8 și 2 milioane de lire așa-numitelor 
agenții internaționale de plasare a 
forței de muncă care le promit mi
rajul. Visurile despre o Europă bo
gată și fără probleme se încheie la 
gara Termini sau la Piața Vittorio 
Emanuele, unde Iși dau intilnire, de 
asemenea, marocani, tunisieni, in
dieni, ceylonezi și alții- Dealtfel, re
levă același ziar, pentru cei care se 
Invîrt in jurul gării Termini există 

Faptele de mai sus — extrase din presa Italiană — sînt semnifi
cative pentru situația tot mai precară a imigranților, indiferent de 
naționalitate și indiferent de țara unde se află, pentru dificultățile și 
discriminările sporite cărora trebuie să le facă față acum cind mani
festările recesiunii economice sint tot mai vizibile. Străinii sint pri
mii care îngroașă rindurile șomerilor. Realitățile dure ale vieții de 
imigrant Ie spulberă ultimele iluzii și speranțe.

doar o singură listă de plasare — cea 
a răufăcătorilor".

„CORRIERE DELLA SERA* ;

„Sociolog acasă - 
femele de serviciu 

la Roma4*
„La sfîrșitul anului trecut se aflau 

la Roma cel puțin 14 550 de străini 
clandestini, fără permis oficial de șe
dere sau de lucru. Cum trăiesc aceș
tia ?“ se întreabă ziarul „Corriere 
della Sera", care înfățișează cazul 
concret al unei tinere filipineze. „O 
cheamă Dalisay și a împlinit nu de
mult 30 de ani. Istoria ei, asemănă
toare cu a altora, se poate rezuma 
folosind aceleași puține cuvinte : șo
maj, emigrare, clandestinitate, ex
ploatare.

-Trăiesc la Roma de trei ani și ju
mătate». tncet, intr-o italiană incertă, 
Dalisay Iși deapănă trista sa poveste, 
A terminat facultatea de sociologie. 
Cind s-a hotărit să-și încerce -noro
cul» în Italia, frecventa la Queson, 
in Filipine, un curs de specializare 
pentru asistente sociale. A sosit la 
Roma, cu trei ani in urmă, fără un 
permis de ședere, dar plină de spe
ranțe. După îndelungi căutări a gă
sit de lucru... ca femeie de serviciu. 
A acceptat să lucreze cite 10—12 ore 
pe zi ca să nu riște să rămînă fără 
un acoperiș și fără nici un mijloc de 
subzistență. Acum riscă să piardă și 
această slujbă mizerabilă"...

LONDRA 5 (Agerpres). — Minis
terul Apărării al Marii Britanii a 
anuntat că pe teatrul de lupte din 
zona Insulelor Malvine (Falkland) 
distrugătorul britanic ..Sheffield" a 
fost atins și distrus marți de o rache
tă argentiniană lansată din avion. La 
bordul acestei nave ultramoderne tri
mise în Atlanticul de Sud, avînd un 
deplasament de 3 500 tone, se aflau 
circa 300 de marinari.

în cadrul dezbaterilor organizate 
miercuri în Camera Comunelor, mi
nistrul apărării, John Nott, a anun
tat că. potrivit ultimelor informații, 
pierderile suferite se ridică la 30 de 
marinari. De asemenea, s-a anunțat 
că. în timpul celui de-al doilea atac 
aerian întreprins marți asupra pis
telor de aterizare din Malvine. un 
avion de tip „Harrier" a fost doborit, 
pilotul aparatului britanic pierzîn- 
du-și viața.

Tot în Camera Comunelor, minis
trul de externe. Francis P-ym. a fă
cut cunoscut că guvernele Marii Bri
tanii și S.U.A. elaborează împreu
nă un plan de pace, a cărui idee 
centrală este aceea a unei încetări 
urgente a focului și a retragerii for
țelor argentiniene din Insulele Mal
vine (Falkland), informează agenția 
Associated Press.

Pe de altă parte, un grup de 
deputați laburiști, tntre care și pre
ședinta partidului, Judith Hart, a 
depus In parlament o moțiune care 
șe pronunță pentru încheierea ime
diată a unui armistițiu. Documen
tul poartă semnătura a 53 deputați.

BUENOS AIRES 5 (Agerpres). — 
Scufundarea distrugătorului britanic 
..Sheffield" reprezintă o „lovitură 
puternică dată flotei engleze", a de
clarat. potrivit agenției E.F.E.. vice
amiralul Juan Lombardo, comandan
tul operațiunilor navale din zona 
Atlanticului de Sud.

■ Un purtător de cuvînt al coman
damentului naval din Bahia Blanca 
a informat presa că nava engleză se 
afla marți seara in flăcări. în ime

diata apropiere a Insulelor Malvine.
Pe de altă parte, conform unui 

bilanț oficial publicat la Buenos Ai
res. dintre membrii echipajului cru
cișătorului „General Belgrano". tor
pilat și scufundat duminică de un 
submarin britanic, pînă marți seara 
fuseseră salvate 680 persoane. Po
trivit agenției France Presse, care 
citează surse argentiniene. numărul 
persoanelor recuperate pînă acum ar 
fi de 830. în consecință, numărul ce
lor dispăruți este mai mic de 250, 
tinînd cont că la bordul navei scu
fundate se aflau 1 042 militari — 
ofițeri și subofițeri.

Un comunicat oficial dat publici
tății la Buenos Aires informează că 
400 de marinari de pe nava scufun
dată au sosit la Ushuaia, capitala 
Țării de Foc. Printre cei salvați se 
află comandantul navei și secundul 
său.

Datorită apropierii de coastele ar
hipelagului a patru distrugătoare bri
tanice. autoritățile militare argenti
niene din Insulele Malvine (Falk
land) au decretat „stare de alertă 
galbenă", care se instituie In situa
ții de maximă periculozitate — in
formează din Buenos Aires agențiile 
Prensa Latina șl TELAM.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, și-a exprimat 
îngrijorarea în legătură cu sporirea 
numărului de victime în conflictul 
dintre Marea Britanie și Argentina 
în problema Insulelor Malvine (Falk
land). într-o declarație dată publi
cității Ia sediul din New York al Na
țiunilor Unite, secretarul general al 
organizației subliniază necesitatea 
transpunerii în viață neîntîrziate a 
rezoluției nr. 502 a Consiliului da 
Securitate privind diferendul anglo- 
argentinian. După cum se știe, aceas
tă rezoluție preconizează, între alte
le, retragerea trupelor argentiniene 
din insulele în dispută și reglemen
tarea diferendului dintre cele două 
țări prin mijloace pașnice.
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