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S-AU REÎNTORS ÎN PATRIE
Manifestările pline de însuflețire ale oimenilor miineii afhți pe aeroport 
au dat expresie sentimentelor de profundă satisfacție ale întregului nostru
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Descliizînd noi și rodnice orizonturi raporturilor prietenești româno-elene, mareînd o contribuție de seamă
Ia amplificarea continuă a conlucrării multilaterale dintre cele două țări, în folosul reciproc, al păcii,

destinderii și înțelegerii în peninsula Balcanică, pe continentul european și în întreaga lume

S-A ÎNCHEIAT vizita de stat a președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CC TOVARĂȘA 

ELENA CEAUȘESCU, 1N GRECIA

încheierea convorbirilor oficiale dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele Constantin Karamanlis

popor pentru rezultatele bogate ale noii misiuni de pace, prietenie 
. și colaborare

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reîntors, vi
neri. în Capitală, după vizita de stat 
efectuată in Grecia, la invitația pre
ședintelui Republicii Elene. Constan
tin Karamanlis.

Șeful statului român a fost însoțit 
în această vizită de tovarășii Gheor- 
ghe Oprea, prim viceprim-ministru 
al guvernului, Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe. Gheorghe 
Petrescu, ministrul industriei de ma- 
șini-unelte. electrotehnică și electro
nică, de alte persoane oficiale.

Aeroportul Otopeni. unde s-a des
fășurat ceremonia sosirii, era împo
dobit cu drapelele partidului și sta
tului nostru, care încadrau portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
(Continuare în pag. a IlI-a)
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'61 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

IDEALURILE PARTIDULUI, 
IDEALURILE POPORULUI

Vineri dimineața s-au încheiat, con
vorbirile oficiale dintre președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. și președin
tele Republicii Elene, Constantin Ka
ramanlis.

La convorbiri a participat tovarășa 
Elena Ceaușescu, prim vlceprlm-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România.

Ceremonia plecării din Atena Adoptarea Comunicatului comun
Vineri s-a încheiat vizita de stat 

pe care președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Cea? împreună cu tovarășa
Eleha l . .așescu, a efectuat-o in Re
publica Eienă, la invitația președin
telui Constantin Karamanlis.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
rezultatele ei rodnice, prin conclu
ziile politice pe care le-a pus în evi
dență. prin manifestările de profundă 
considerație și respect față de șeful 
statului român și largul ecou pe care 
l-a suscitat, vizita s-a înscris ca un 
eveniment de amplă semnificație nu 
numai sub aspectul relațiilor bilate
rale, dar și pe planul general al ac
tualității politice mondiale.

...Orele 11. La Palatul Maximos, 
pus la dispoziția înalților soli ai po
porului român pe timpul vizitei, so
sește președintele Constantin Kara
manlis.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu il intimpină pe 
președintele țării-gazdă la intrarea 
în palat, il invită în salonul de pri
mire, unde are loc o nouă întreve
dere, caracterizată de același spirit 
de conlucrare prietenească și de în
țelegere și prețuire reciprocă.

După Încheierea convorbirilor ofi
ciale dintre cei doi șefi de stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu pre
ședintele Constantin Karamanlis se 
îndreaptă spre aeroport.

Coloana oficială de mașini, escor
tată de motocicliști, străbate marile 
artere ale capitalei elene, împodobi
te cu drapelele de stat ale României 
și Greciei.

Numeroși atenieni țin să salute din 
nou pe inalții oaspeți români.

La sosirea pe aeroportul Ellinikon, 
împodobit sărbătorește cu drapelele 
de stat ale României și Greciei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu sint salutați cu 
deosebită cordialitate de primul mi
nistru al guvernului grec. Andreas 
Papandreu, și soția sa, doamna Mar
gareta Papandreu.

Sint prezenți la aeroport pentru 
a-i saluta pe înalții oaspeți români, 
la încheierea acestei noi vizite ofi
ciale in Republica Elenă — vizită în
cununată cu rezultate corespunzătoa
re aspirațiilor de colaborare și pace 
ale celor două popoare — membri ai 
guvernului grec, numeroase persona
lități ale vieții politice din Grecia.

Pe aeroport se află, de asemenea, 
Ion Brad, ambasadorul României la 
Atena, și Michel Cottakis, ambasado
rul Republicii Elene la București.

Sint intonate imnurile de stat ale

La încheierea convorbirilor, cei doi 
șefi de stat au apreciat rezultatele 
amplului și fructuosului dialog purtat 
ir: cadrul vizitei, exprimînd incă o 
dată hotărirea României și a Greciei 
de a dezvolta conlucrarea româno- 
elenă, atit pe plan bilateral, cit și pe 
arena internațională, de a-și spori 
contribuția la eforturile pentru o 
largă colaborare și înțelegere în 

celor două țări. O gardă militară ali
niată pe aeroport prezintă onorul.

își iau un călduros rămas bun de 
Ia tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu președinte
le Parlamentului grec, Ioannis Ale- 
vras, ministrul coordonării, Apos- 
tolos Lazaris, ministrul afaceri
lor externe, Ioannis Haralambopou- 
los, ministrul culturii, Melina 
Mercouri, secretarul general al Pre
ședinției Republicii, Petros Molivia- 
tis, ambasadorul N. Diamantopoulos, 
cu soția, atașați pe lingă președinte
le României și tovarășa Elena 
Ceaușescu pe timpul vizitei, alte ofi
cialități din țara-gazdă.
(Continuare in pag. a Ul-a) 

Balcani. în Europa și în întreaga 
lume, pentru destindere, dezarmare 
și securitate, pentru promovarea unei 
politici de independentă și pace.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Constantin Karamanlis au apreciat 
de comun acord că este in interesul 
celor două popoare continuarea dia
logului româno-elen la nivel înalt, 
în vederea amplificării și aprofun

La încheierea vizitei de stat in Re
publica Elenă, președintele Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. si primul ministru al gu
vernului grec. Andreas Papandreu, 
au adoptat un Comunicat comun, 
consemnînd înțelegerile și rezultate
le la care s-a ajuns, hotărirea de 

COMUNICATUL COMUN
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dării permanente a relațiilor dintre 
cele două țări, in interesul reciproc, 
al cauzei eenerale a păcii. înțelegerii 
și colaborării intre națiuni.

■ Acest nou schimb de vederi, prin 
care s-au încheiat convorbirile ofi
ciale dintre cei doi șefi de stat, s-a 
desfășurat în același spirit de în
țelegere și .respect reciproc. într-o 
atmosferă sirțceră, prietenească.

a dezvolta in continuare bunele re
lații existente între cele două state, 
de a conferi noi dimensiuni colabo
rării româno-elene, atit pe plan bi
lateral. cit și pe arena internațio
nală.

Comunicatul se dă publicității.

Partidul se afirmă tot mai puternic ca centru vital al 
întregii națiuni de la care emană gîndirea cutezătoare menită să 
asigure transformarea revoluționară a societății, forța ce însufle
țește toate energiile creatoare și pune în valoare geniul întregului 
popor român, deschizînd patriei minunate perspective de progres 
și civilizație.

NICOLAE CEAUȘESCU
Astăzi, în a opta zi a lunii mai, 

în spiritul tradițiilor scumpe ale 
clasei muncitoare și întregului po
por sărbătorim, cu alese sentimen
te de satisfacție și mindrie. 61 de 
ani de la întemeierea partidului din 
care comuniștii români și-au făcut 
steag de luptă, de muncă, de creație 
națională. Acești 61 de ani citi s-au 
scurs pe firul timpului de la acel mo
ment memorabil din mai 1921 — cînd 
prin votul unanim al revoluționa
rilor români. întruniți în congres, a 
fost consfințită transformarea 
Partidului Socialist in Partidul Co
munist Român — nu-i o perioadă 
prea mare la scara multimilenară a 
istoriei poporului român. Cele peste 
șase decenii au insă dimensiuni i- 
mense, dacă ne gindim că tocmai 
în acest scurt răgaz de timp au 
devenit faptă împlinită cele mai 
profunde aspirații ale poporu
lui nostru, in numele cărora, de-a 
lungul secolelor, s-au ridicat și au 
pierit eroi.

Desigur, partidul nu a fost de la 
înființare ceea ce este acum, 
întreaga sa istorie ilustrează insă 
elocvent patriotismul fierbinte al 
comuniștilor, afirmat răspicat incă 
din prima zi a apariției lor pe 
scena vieții politice, faptul că 
nici un fel de piedici sau greu
tăți, nici teroarea sălbatică, nici 
închisorile, nici plutoanele de exe
cuție nu i-au putut abate de la 
calea luptei de eliberare socială și 
națională. Tăria voinței lor izvora 
din nestrămutata convingere că as
pirațiile partidului (sint înseși aspi
rațiile poporului.
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Deschizător de drumuri
Un sentiment fierbinte în mine-adînc nutresc 
Partidului părinte ce-n plaiul strămoșesc 
S-a întrupat prin luptă sub cerul lunii Mai 
Turnînd in brațe forță și frumuseți în grai; 
Cum floarea primăverii împodobind cimpia 
Pe cînd în zarea largă se-nalță ciocîrlia, 
In plinătatea zilei acestor împliniri 
Turnînd un strop de cintec la noile zidiri... 
Și adunind putere cum fluviul către mare 
Netulburat se naște din clinchet de izvoare, 
Deschizător de drumuri spre culmile de vis, 
Spre care drumul nostru se află azi înscris, 
Și-un curcubeu de pace, pe cerul fără nor 
Ne luminează calea spre veacul viitor.

Mihai LAU 
Botoșani

Cu această profundă convingere, 
comuniștii s-au ridicat cu vigoare 
împotriva politicii claselor domi
nante de înfeudare politică și eco
nomică a României puterilor impe
rialiste, s-au aruncat în viitoarea 
luptei împotriva fascismului și a 

războiului, au organizat mișcarea de 
rezistentă antifascistă, inițiind și 
conducînd apoi nemijlocit glorioa
sa insurecție națională armată din 
august 1944, care a inaugurat o 
nouă eră în istoria patriei.

Toate marile victorii din ultimele 
decenii, care au schimbat statutul 
României in lume și i-au dat o 
nouă și prosperă înfățișare de la 
dobindirea unei adevărate inde
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întreaga noastră is
torie, de atitea ori po
trivnică și de atitea 
ori cerindu-ne să ne 
plătim dreptul sub 
soare cu jertfe care 
niciodaă nu vor putea 
fi răsplătite și de ni
meni, întreaga noas
tră istorie scrisă fiii 
cu filă și rind cu rind 
cu singele unor gene
rații intregi de martiri 
al ideii de libertate Și 
neatirnare, infruntind

pendente naționale cuceri’•ea între
gii puteri politice de către clasa 
muncitoare și aliații săi. desființa
rea oricărei e ploatărl și asupriri 
a omului de către om și pină la 
făurirea unei economii complexe, 
modeme, ca temelie a unui nivel 
tot mai ridicat de trai și civilizație 
— sint indisolubil legate și deter
minate de activitatea nartidu'ui. de 
afirmarea sa tot mai puternică 
drept forță politică conducătoare a 
oamenilor muncii din România.

Azi, la cea de a 61-a aniversare, 
Partidul Comunist Român se în
fățișează deosebit de puternic, prin 
unitatea sa internă, prin coeziunea 
de nezdruncinat in jurul conducerii 
sale, in frunte cu secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin forța nucleului 
muncitoresc al rindurilor sale. Oa
menii din care se constituie a- 
cest partid al muncii comuniste 
sint muncitorii cei mai buni ai 
țării, cei mai bravi, mai plini de 
ruraj și inițiativă, mai revoluțio
nari, ca să folosim expresia atot
cuprinzătoare. indiferent că ei sint 
muncitori ai uzinei, ai cimpului cu 
roade, ai ideilor* novatoare, ai în
vățăturii șl educației sau ai simțirii 
și rostirii prin arte. Sint peste 3,1 
milioane din cei mai buni fii ai 
națiunii. O forță care cuprinde 
circa 30 la sută din întreaga popu
lație ocupată in industrie, agricul
tură și in celelalte domenii ale 
vieții economico-sociale. Semnifica
tiv este, in acest sens, faptul că 
peste 75 la sută dintre membrii
(Continuare în pag. a Il-a)

Conștiința de sine 
a națiunii noastre

Dinu SARARU

senini cununia cu veș- 
n'cia sub cerul cu ste
le făclii al patriei ne
contenit visată cu o 
fierbinte ardoare stă- 
pină singură pe soarta 
ei și,necontenit apăra
tă la hotarele înțelese 
nu odată de vremelni
cia atitor trecători gră
biți prin geografia 
continentului, drept
(Continuare 
în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — sîmbătă 8 mai 1982

8 mai 1921 — 8 mai 1982

Partidul împlinește astăzi 61 de
rioasâ existență revoluționară, plină de strălu
citoare fapte de istorie nouă, istorie jalonată, an 
de an, de izbinzi care au transformat din teme
lii viața fiecăruia dintre noi, viața patriei. No
bilele idealuri de libertate socială și națională, 
de dreptate, ale poporului - de veacuri inflă- 
cărindu-i ridicările la lupta împotriva asupritori
lor - au fost înscrise cu litere de aur pe stin
dardul său încă din prima clipă a existenței

L/

PARTIDUL DEMNITĂȚII ROMÂNIEI

ani de glo- sale. Conștiință vie, cutezătoare, a aspirațiilor 
spre o viață liberă, demnă a poporului, intr-o 
patrie a dreptății pentru toți cei ce muncesc, 
partidul s-a dovedit, de-a lungul acestor 61 de 
ani de luptă necurmată, revoluționară, centrul 
vital al națiunii noastre, centrul vital de o tine
rețe mereu improspătată 
tigatâ, dobindindu-și 
crederea nețărmurite

pe 
ale

cu fiecare biruință ciș- 
drept dragostea și in- 
întregului popor. Des-

pre această tinerețe fără bâtrînețe o partidului, 
exprimată cu o mare putere de simbol prin pres
tigioasa activitate creatoare a secretarului său 
general, tovarășul Nicoloe Ceaușescu, despre 
drumul lui glorios încununat de mărețe cuceriri 
socialiste și comuniste mărturisesc astăzi, Iq acest 
moment aniversar, muncitori, țărani, intelectuali, 
destoinici constructori ai visului de aur - civili
zația socialistă și comunistă.

Conducător de țară, 
de istorie

făuritor

— Tovarășe Gheorghe Scurtu, lu
crați de o viață la întreprinderea 
„Mecanțcă fină" din Capitală, ca mun
citor specialist tratamentist. La înce
putul activității dumneavoastră ați 
lucrat la forjă. Unde era forja in ve
chea uzină ?

— Bine spus — vechea uzină ! Ea 
nu mai există. Și nici forja. Am 
construit in ultimii ani o nouă uzi
nă. modernă. înzestrată tehnic la cel 
mal înalt nivel. Privind uzina noas
tră, destinul ei. citesc, de fapt, is
toria dinamică a întregii țări, re
înnoită din temelii.

— Cum se reflectă această istorie 
in viața dumneavoastră și a tovarăși
lor de muncă 1

— Știți, eu și alți muncitori ca 
mine, am intilnit -partidul aici. în 
uzină, in anii grei ai exploatării ca
pitaliste. Am înțeles atunci că in 
miinile noastre se află viitorul de 
libertate, că stă în puterile noas
tre să-l construim, prin luptă necon
tenită, neînfricată. Sint mindru să 
fac parte din rindurile unui partid 
revoluționar care, incă de la făuri
rea sa în mai 1921. și-a asumat nobi
la sarcină de a construi socialismul 
și comunismul pe pămîntul româ
nesc. Sint copil de țărani, din Olte
nia. Cunoșteam viața grea a țărăni
mii prin viața părinților mei. do
rința lor de mai bine, de eliberare 
de sub jugul boieresc. S-au răsculat 
de atitea ori pentru a-și schimba 
viața și au plătit cu singe tot de 
atitea ori. In cuvintul partidului 
care răsuna aici, in uzină, și în fie
care uzină a țării, se afla, in fond, 
marea speranță; nutrită de veacuri 
de 
Ies 
Ies 
in 
cu 
exploatatorii, în bătălia 
războiului și a fascismului. întregul 
nostru popor s-a ridicat la chemarea 
partidului comunist in august 1944, 
aiungindu-i pe cotropitori, nimi- 
cindu-i, realizînd victoria eliberării, 
împlinind glorios aspirațiile nobile 
ale înaintașilor, construind apoi so
cialismul. Partidul și-a dobindit ro
lul lui conducător în această luptă 
cutezătoare pentru libertatea și fe
ricirea poporului muncitor. Pe drept 
cuvint îl numim centrul vital al în
tregii noastre națiuni, conștiința ei 
revoluționară. îi creștem pe tineri 
așa cum și noi am fost crescuți, la 
rindul nostru, ca ostași devotați trup 
și suflet partidului. împreună dăm 
viată acum mărețelor sarcini ale ce
lui de-al XII-lea Congres, determi- 
nlnd. prin efortul nostru susținut, ca 
România socialistă să treacă, incă 
din acest cincinal, în rindul țărilor 
cu dezvoltare medie.

— Partidul Comunist Român Iși 
sărbătorește cea de a 61-a aniversare 
încununată de mărețele cuceriri so
cialiste. Care tint resorturile adinei 
ale acestor victorii, cum se explică 
ascensiunea rapidă a României socia
liste pe înalte culmi de civilizație 
Intr-un răstimp istoric foarte scurt ? 
Care sint izvoarele de energie declan
șate de partid, îndeosebi in ultima 
perioadă, de peste un deceniu și ju
mătate, de cind la cirma destinelor 
țării se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu î

— Sint întrebări pe care si le pune 
fiecare om al muncii din țara asta, 
participant la realizarea acestei o- 
pere — ne răspunde tovarășul ingi
ner Alexandru Dumltrache, directo
rul Combinatului de utilaj greu din 
Iași. Ml le-am pus și eu. cu atît 
mai mult cu cit muncesc intr-o pu
ternică și modernă Întreprindere 
crescută odată cu impunătoarea plat
formă industrială a Iașlului,

— Și ce răspuns v-ați dat ? '
— Același răspuns pe care fiecare 

dintre noi și-1 dă. Să ne gindim Cit

întregul nostru popor. Am înțe- 
acest lucru așa cum l-au ințe- 
milioanele de oameni care trăiau 
exploatare cruntă și am urmat 
hotărîre partidul — in lupta cu 

împotriva

de înțelept și clarvăzător a conceput 
partidul noetru industrializarea so
cialistă. determlnînd o puternică 
dezvoltare a forțelor de producție. 
Înflorirea multilaterală a tuturor 
regiunilor patriei. Nu există colț al 
României unde industrializarea să 
nu fi prins rădăcini — platforme in
dustriale moderne, înzestrate la ni
velul cuceririlor științei și tehnicii 
contemporane. Cooperativizarea a- 
griculturii. la rindul ei, a fost gîn- 
dită in concordanță cu procesul de 
industrializare, agricultura benefi
ciind din plin de mecanizare și chi
mizare. Acum este anotimpul dez
voltării sale intensive, al unui nou 
și profund proces revoluționar. 
Toate acestea — roade ale politicii 
științifice a partidului nostru, ale 
spiritului revoluționar promovat de 
secretarul său general — au dat un 
impuls puternic dezvoltării $1 mo
dernizării economice și sociale. De 
aceea, spunem cu deplină îndreptă
țire că partidul comunist este un 
partid al progresului multilateral, 
un partid al continuei perfecționări 
a vieții noastre, un partid al Noului.

— Veșnicul izvor de forță al parti
dului ÎI constituie oamenii, milioanele 
de muncitori, țărani, intelectuali, fără 
deosebire de naționalitate, a căror 
energie este concentrată de partid în 
scopul construirii noii noastre vieți 
libere, demne, fericite.

— Da, tăria partidului constă în 
oameni. în forța lor de creație — ne 
soune tovarășul profesor Tiberiu Vi- 
lănyi, directorul Liceului industrial 
nr. 5 din Satu Mare, Construcția so
cialismului și comunismului este i- 
dealul comun al tuturor fiilor Româ
niei. fără deosebire de naționalitate. 
Partidul ne-a " **“ '* '
nobilele sale 
și mai strîns 
muncii libere, 
jul nostru al 
niat de nenumărate 
Nicolae Ceaușescu.

— Sinteți dascăl, aveți nobila mi
siune de a cultiva in sufletele tinere
lor generații conștiința demnității și 
a răspunderii omului stăpin pe soar
ta sa.

— Intr-adevăr. Sîntem în casa 
noastră — muncitori, țărani, intelec
tuali și avem cu toții același senti-

meht puternic al ctitorilor de viață 
nouă. Toate aceste convingeri, senti
mente, aspirații avem datoria de a 
le sădi trainic in sufletul tinerelor 
generații. Aș lărgi cadrul acestei a- 
firmațli, spunind că toți intelectualii 
devotați acestei țări, intelectuali pro
venind din rindurile clasei muncitoa-

re și ale țărănimii, iși Îndeplinesc cu 
răspundere misiunea lor de o atît de 
diversă complexitate, cuprinzind toa
te sectoarele de activitate, însuflețiți 
de țelurile majore ale partidului. A- 
ceste țeluri reprezintă liantuT trai
nic al frăției noastre, aj unității 
noastre de nezdruncinat.

Nestinsa flacără a spiritului
revoluționar

—

(Urmare din pag. I)
partidului iși desfășoară activitatea 
in sfera producției de bunuri ma
teriale. în aceste condiții, conduce
rea de către partid dobîndește un 
caracter concret, are suportul efi
cienței nemijlocit afirmate în 
cimpul producției materiale. Astfel 
se validează ideea răspicat afirmată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ci 
partidul nu conduce in numele, Ci 
împreună cu clasa muncitoare, eu 
toți oamenii muncii, că partidul nu 
conduce dind ordine, ci implicin- 
du-se direct, nemijlocit, prin mem
brii săi, în activitatea creatoare de 
valori materiale și spirituale.

Iată deci că unitatea partidului 
cu poporul are o temelie trainică. 
O temelie ce a fost ridicată „cără
midă cu cărămidă" in toți cei 61 
de ani de luptă și de muncă ai 
partidului, în toți anii rodnici ai 
revoluției și construcției socialiste. 
O temelie ce a fost puternic con
solidată mai ales dună cel de-al 
IX-lea Congres, în anii de cind fn 
fruntea partidului și statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
personificarea a tot ceea ce are 
esențial și mai de preț partidul in 
demersul său de muncă și creație 
comunistă. Sint calități proprii

unit întotdeauna prin 
idealuri și ne unește 
acum cînd limbajul 
creatoare, ește limba- 
tuturor, cum a subli- 

ori tovarășul

— Spiritul revoluționar este calita
tea de frunte a fiecărui comunist, a 
omului care se dăruiește total, cu tot 
ce are el mal bun, partidului, luptei 
sale pentru mai bine — ne spune 
tovarășul Dumitru Roșianu, secretar 
al comitetului de partid de pe plat
forma construcției termocentralei pe 
șisturi bituminoase de la Anina. Spi
ritul revoluționar îl determină pe 
comunist să-și perfecționeze neîntre
rupt formarea politică și profesiona
lă. să găsească mereu resurse noi in 
lupta pentru o nouă calitate, să afle 
soluții pentru depășirea dificultăților, 
să lupte împotriva inerțiilor, trăind 
șl muncind în chip comunist.

— Vă rugăm să argumentați.
— Iată, de cînd sint eu secretar al 

comitetului, am primit in rindurile 
partidului peste 150 de tineri. Acești 
tineri, precum și toți cei care fac 
parte din organizația revoluționară 
de tineret, știu că în primele rîndu.ri 
ale muncii, acolo unde este mai greu, 
se află, întotdeauna, comuniștii. în
suflețiți de exemplul comuniștilor, ti
nerii vor să-și pună 
această construcție 
semnătură oarecare, 
comuniști. Se spune 
aici muncă de pionierat 
toată • i—.—„,—,— , ...
românească. Dar să .ne gindim : oare 
nu toată construcția socialismului in 
țara noastră constituie un pionierat, 
prin . caracterul original al construc
ției ? Prin cutezanța obiectivelor in 
scrise în Programul partidului ? 
Această politică originală, creatoare, 
revoluționară mobilizează pe toți 
comuniștii țării, întregul popor, fă- 
cind din ideea de autodepășire un 
stindard.

— Ca fiu al satului, ca președinte 
al C.A.P. Smirna, județul Ialomița, 
ne spune Eroul Muncii Socialiste 
Vasiîe Berbecel, trăiesc marea sa
tisfacție că agricultura — ramură 
cu atît de adinei tradiții la noi — iar 
odată cu ea satul românesc cunosc

semnătura pe 
unicat și nu o 

Ci semnătura de 
că noi facem 

_____ ._______'ț — pentru că 
construcția este de concepție

o nouă virstă de înflorire. Ce repre
zintă pentru mine noua revoluție a- 
grară ? Este greu să spun in citeva 
cuvinte. Eu mi-o reprezint așa cum 
mi-o propune propria mea experien
ță — ca o revoluție mai intii în om, 
in concepția sa despre agricultură. 
Știm cu toții că în anii din urmă 
am făcut pași mari în agricultură, 
dar nu pe măsura cerințelor și a po
sibilităților noastre. De aceea parti
dul ne cere nouă, comuniștilor, să 
imprimăm și in acest sector un pu
ternic spirit revoluționar. S-au dat 
legi bune, s-au creat stimulente ma
teriale. Ele ajută, dar mai trebuie să 
aliem tradiția de muncă și pricepe
rea țăranului nostru cu știința. Să 
introducem știința modernă in agri
cultură, să promovăm tehnologiile 
cele mai eficiente, să le aplicăm cu 
competență și răspundere. Asta, cum 
spuneam, presupune o revoluție in 
conștiințe. Să sădim in toți dorința, 
ambiția, mindria de a face din agri
cultură o variantă a muncii indus
triale. Nu este ușor, „materia primă" 
a agriculturii este viața vegetală și 
animală. Creșterea ei neîncetată este 
deplin posibilă, cu dăruire, cu efort, 
cu îndrăzneală. Trebuie așadar să 
grăbim nbua calitate. Numai impri
marea unui spirit revoluționar, hotă- 
rirea tuturor de a munci mult mal 
bine, mai spornic ne asigură victo
ria. Comuniștii o vor obține.

— Trăim un timp al marilor res
ponsabilități pe care învățăm să ni 
le asumăm — ne-a spus, in această 
ordine de idei. Maria Grad, secre
tara comitetului U.T.C. de la între
prinderea textilă din Baia Mare. 
„Anotimpul tinereții" — permitețl-mi 
să mă exprim așa — este anotimpul 
tuturor speranțelor. Partidul, prin 
lupta lui eroică, prin marea sa dra
goste față de tineri, rezerva lui prin
cipală de energie dinamică, a creat 
minunate condiții de îndeplinire a a- 
cestor aspirații tinerești. Poate că

.VIZITA DE LUCRU Pictură de Mihăescu Vintilă

Marea lui chemare
Și-al nostru este și-I iubim fierbinte 
Și-n inimă l-am dăltuit cu dor 
Pe ne-nfricatul țării președinte, 
Pe Ceaușescu, brav conducător.

...Reverberată, doina poartă-n noi 
Efluvii de vibrații viitoare.
Sîntem vîslații vremii noastre noi 
Și vulturi care năzuiesc spre soare,

Fe sfera lumii ne cunoaștem rostul. 
AI nostru este fiecare rîu.
Și pruncul care crește este-al nostru 
Și brazda care țese-n aur, griu

Uimăm Partidul, marea lui chemare 
Și-ața prin veac, ne-om împlini solia, 
Ca un luceafăr sclipitor în zare, 
De-a pururi să-nflorească România.

Nicolae NASTA

De dragoste, în mai
S-a dat de-o parte frigul inc-o dată 
înscăunatul florii presimțind 
Și fiindcă-i primăvară-adevărată 
Vorbim despre partid. întinerind,

Această țară-a fost s-ajungă virsta 
Acelor primenite înnoiri
Prin care, după drumuri lungi, de luptă, 
Se împlinesc intiile iubiri:

Iubirea de dreptate ți de liniști 
Și de incredere in oameni ți în cinste. 
Iubirea multă pentru viitorul 
Copiilor ți-al vremii comuniste.

Și-această zestre bună, de iubire, 
Crescind din tot ce-i floare-adevărată, 
Partidului, prin tot ce face țara, 
lubire-n fapte-i dăruie, bogată...

vieții, muncii șl luptei ctitorului de 
țară nouă — Eroul muncit comu
niste care a făcut să se vorbească 
despre acești ani ca despre cei mai 
rodnici din întreaga istorie a po
porului român. De aceea, tovară
șul Nicolae Ceaușescu este — in 
viziunea poporului nostru și a celor 
mai prestigioase voci ale lumii con
temporane — un mare conducător 
de țară și o exemplară conștiință 
activă a lumii de azi. pentru care 
binemerită înaltul respect, prețui
rea șl iubirea cu care este În
conjurat.

Prefacerea țării din temelii nu s-a 
realizat și nu se realizează ușor, 
fără efort. Nu de puține ori in cale 
s-au ivit obstacole, au trebuit înlă
turate piedici și greutăți. Dacă de 
fiecare dată am ieșit învingători, 
determinantă s-a dovedit unitatea 
de nezdruncinat dintre partid și po
por — unitate căreia secretarul ge
neral al partidului i-a dat valențe 
noi, superioare, prin întărirea puter
nică a legăturilor partidului cu ma
sele cele mai largi populare, prin 
adînclrea democrației socialiste. Ex
presia cea mai concludentă a aces
tui vast proces o constituie însăși 
Crearea Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste — cel mai larg și 
mai reprezentativ organism al demo

Teofil BÂLAJ
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nici o altă virstă nu este mai dis
ponibilă pentru marile elanuri, pen
tru cele mai cutezătoare proiecte. 
Ne stau exemplu comuniștii, tinere
țea revoluționară, întreaga viață de 
luptă înflăcărată a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. învățăm de la 
partid ce înseamnă dragostea de pa
trie. dăhiirea comunistă. Creștem,

învățăm, ne călim la școala muncii 
pentru țară. Ne însuflețesc perma
nent caldele îndemnuri ale secreta
rului general al partidului rostite cu 
prilejul celei de-a 60-a aniversări a 
organizației noastre revoluționare de 
tineret Dorim să fim romanticii 
revoluționari — așa cum ne învață 
partidul să fim 1

Partidul, Ceaușescu, România

*
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4C exzl—
Desen de Gheorghe CALARAȘV
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crației noastre socialiste, rod al 
schimbărilor profunde petrecute in 
structura socială a țării noastre, al 
accentuării procesului de apropiere 
a tuturor claselor și categoriilor de 
oameni ai muncii.

Calitatea de promotor al democra
ției socialiste decurge din faptul că

nomic și social. Politica sa de dez
voltare industrială a țării, cu prio
ritate a ramurilor purtătoare de 
progres tehnic, de repartizare ar
monioasă a forțelor de producție pe 
întregul teritoriu național, de an
grenare mai puternică a țării in 
desfășurarea revoluției tehnico-ști-

Epoca pe care o trăim astăzi, des
chisă de istoricul Congres al IX-lea 
al partidului — cea mai fertilă din 
întreaga existență a României — se 
Înscrie in istorie cu numele de Epo
ca Nicolae Ceaușescu. Prin ce se dis
tinge acest timp de excepție ?

— Este, după cum știm
toții, o perioadă de un irezis
tibil dinamism, însuflețită de 
spirit constructiv creator. Chipul 
înnoit tal fiecărei localități, fie 
oraș sau sat — exemplu stă și orașul 
nostru, ne spune tovarășul Gheorghe 
Radu, primar al orașului Rîmnicu 
Sărat — damonstreaz.ă elocvent că tot 
ce s-a construit, cu o grijă infinită 
pent.ru bunăstarea materială și spi
rituală a omului muncitor, izvorăș
te din înțeleaptă politică a partidului, 
care, construind prezentul, are tot 
timpul in obiectiv viitorul. Recu
noaștem, in tot acest proces eferves
cent de avint, de construcție, de plă
mădire vizionară, științifică, spiritul 
creator, optimismul robust al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, sursă ine
puizabilă, de elan revoluționar. Dia
logurile sale cu țara, prezența sa ne
încetată in mijlocul oamenilor. Ia 
bine și la greu, pentru a se sfătui și 
a lua hotărîri, împreună cu ei — toa
te acestea sint semne distinctive ale 
acestui timp fără egal, caracterizat 
prin trainica unitate a întregului po
por in jurul partidului, al secretaru
lui său general, și care răsună atit de 
semnificativ in conștiința tuturor : 
„Partidul, Ceaușescu, România".

— Omul format de partid, con
structorul noii orînduirî, este o forță 
imensă, are puteri, energii pe care 
Atneori nici nu șl\le bănuiește — ne-a 
spus Nicolae Scutaru, maistru Ia tn-

tor de Istorie — iată, o țară întreagă 
s-â 'Schimbat din temelii intr-un răs
timp extrem de scurt — omul, in ca
litatea sa de cetățean conștient, care 
iși asumă responsabilitatea majoră 
față de dezvoltarea pe viitor a pa
triei. Anii aceștia sint. totodată, și 
anii puternicei afirmări a energiei 
feminine, datorită perseverentei ac
țiuni a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei șale de viață, tovarășa 
Elena Ceaușescu. Și, după cum se știe, 
femeile iși aduc din ce în ce mai mu'.t 
contribuția la creșterea forței și fru
museții țării in toate domeniile de 
activitate. Sint mindră că fac parte 
din rindurile unui partid care-și pune 
ca «cop suprem fericirea și dezvol
tarea multilaterală a omului mun
citor.

—- Le spun, deseori, tinerilor cu care 
muncesc la construcția hidrocentralei 
Porțile de Fier II : a fi comunist în
seamnă in primul rind a deschide, 
oriunde te afli, izvoare noi de ener
gie — ne spune constructorul Nicolae 
Ciortan, șef de brigadă. Sigur, noi 
avem răspunderea să desferecăm noi 
fluvii de energie materială, dar 
aceasta nu se poate realiza fără a 
găsi in noi Înșine noi și proaspete 
energii — de voință, de perfecționare 
continuă. însuși partidul, afirma 
secretarul general, nu mai'Jjsp nană 
cu partidul care s-a născii mai 
1921. Partidul se înnoiește, se întă
rește, se transformă necontenit odată 
cu transformările sociale care au loc 
în societate, se perfecționează neîn
cetat. Partidul înseamnă oameni — 
cei mai buni fii ai țării, ale căror 
energii sporesc neincetat, lucrind te
nace și cu rodnicie la înălțarea edifi
ciului socialist și comunist. Sint vete-

« 
treprinderea mecanică din Roman. 
Constatarea aceasta o fac ori de cîte 
ori, în adunările generale ale oame
nilor muncii, am imaginea vie-a'de
mocrației muncitorești socialiste care 
a descătușat în ultimii ani toate e- 
nerglile creatoare.

— Care este explicația
— După mine, calitatea, tot mai

bine înțeleasă a omului muncitor, ca
litatea sa de proprietar, producător 
și beneficiar. Știm, înțelegem, că 
dacă muncim mai bine, trăim mai 
bine. Știm că totul depinde de noi, 
de felul cum propunem, decidem și 
muncim pentru înfăptuirea hotăriri- 
lor noastre. Proiectând această ima
gine la scara întregii țări, înțelegem 
bine ce forță uriașă reprezintă siste
mul democrației noastre socialiste — 
cadrul organizatoric complex creai 
din inițiativa și cu contribuția direc
tă de gindire și acțiune a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Acest sistem, in 
permanentă perfecționare, asigură 
participarea nemijlocită a tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii, fără 
deosebire de naționalitate, ia condu
cerea economiei și vieții noastre so- „„„„_ ________________
ciale. Sistemul democrației socialiste ‘ ran al șantierelor de construcție ale 
este rezervorul nelimitat al energiei 
creatoare a întregului popor.

— în constelația de împliniri a 
acestor aproape două decenii de dina
mică dezvoltare a țării eu aș pune 
în frunte cea mai de seamă cucerire 
a luptei partidului nostrd. a secreta
rului său general : omul nou, subli
niază tovarășa Georgeta Podarii, 
maistru la întreprinderea textilă 
„Moldova11 din Botoșani. Dezvoltarea 
multilaterală — cum stă scris in Pro
gramul partidului — privește intii de 
toate omul, dezvoltarea lui ca făurl-

țării. Ca mine sint milioane. Toți Ia 
un loc, uniți in voință șl in conștiință 
de gindul creator al partidului, gind 
mereu înnoitor, revoluționar, edificăm 
cea mai dreaptă orînduire socială de 
pe pămînt, însuflețiți de visul comu
nist al cărui stegar înflăcărat este 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Dionisle ȘINCAN
Paul DOBRESCU 
cu sprijinul corespondenților 
„Scioteil"

are alt țel mai înalt decit ridi
carea continuă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

O trăsătură distinctă a umanis
mului politicii partidului nostru o 
constituie efortul statornic pentru 
înfrățirea tuturor celor ce muncesc 
in patria noastră, fără deosebire de

IDEALURILE PARTIDULUI
in anii de după Congresul al IX-lea 
partidul nostru s-a afirmat tot mal 
puternic ca un partid al marxismu
lui creator, dovedind superioara Ca
pacitate de a elabora, pe baza noilor 
concluzii ale științei și practicii so
ciale, soluții noi, corespunzătoare 
noilor realități, care au deschis 
largi orizonturi și au generat ample 
perfecționări in viața economică, 
politică și socială a țării.

Reprezentind cu fidelitate aspi
rațiile cele mai profunde de pros
peritate ale poporului, partidul s-a 
manifestat in această perioadă ca 
O puternică forță a progfesului eco

ințifice mondiale a asigurat reali
zarea unor ritmuri ridicate de creș
tere a producției industriale, crea
rea unei robuste baze tehnico-ma- 
teriale pentru progresul agricultu
rii, angrenarea economiei intr-un 
larg proces de modernizare — ca 
premisă â trecerii la o nouă calitate 
în întreaga activitate.

Asemenea realizări cu reflectare 
directă, benefică, in însăși evoluția 
condiției materiale și spirituale a 
poporului nostru nun deonotrivă 
in lumină profundul umanism ce 
caracterizează politica partidului 
nostru, politică ce nu a avut și nu

naționalitate. Politica de repartizare 
rațională a forțelor de producție pe 
Întreg cuprinsul țării a consolidat 
tot mai mult, și pe plan econo
mic, egalitatea în drepturi a tutu
ror fiilor patriei — români, ma
ghiari, germani sau de alte na
ționalități — a creat condiții tot 
mai bune pentru ca toți să poată 
lua parte la intreaga viată Dolltică, 
economică, socială, culturală, să-si 
pună deplin in valoare aptitudinile.

Depunind mari eforturi pentru 
desfășurarea cu succes a operei de 
construcție socialistă in România, 
Partidul Comunist Român s-a afir

mat deopotrivă ca un vajnic mi
litant in arena vieții internaționale. 
Poporul român poate fi mindru că 
solidaritatea cu lupta pentru liber
tate și progres a forțelor democra
tice din lumea întreagă, a tuturor 
popoarelor, care a fost dlntotdeau- 
na o trăsătură definitorie a mișcării 
noastre muncitorești, cunoaște, 
astăzi, noi și puternice împliniri. 
Permanent, forțele progresiste ale 
lumii au aflat în Partidul Comunist 
Român, in România socialistă un 
detașament activ al frontului mon
dial al luptei pentru cauza socialis
mului și păcii — eforturile perse
verente și inițiativele țării noastre 
în sprijinul înfăptuirii idealurilor 
de libertate, pace și progres consti
tuind unul din izvoarele înaltului 
prestigiu de care se bucură astăzi 
in lumea întreagă.

într-o viziune largă, in concepția 
pe care înseși viața, actualitatea le 
impun despre internaționalism, 
P.C.R, acționează neabătut pen
tru întărirea prieteniei și colaboră
rii cu toate țările socialiste, cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
dezvoltă legăturile cu partidele so
cialiste și social-democrate. cu cele
lalte partide democratice, cu mișcă
rile de eliberare națională, cu for
țele progresiste din Întreaga lume.

militează pentru crearea unui larg 
front al forțelor progresiste, antiim- 
perialiste, capabil să oprească ac
centuarea Încordării internaționale, 
să asigure salvgardarea păcii șl 
apărarea dreptului vital al popoare
lor — dreptul la viață.

Sărbătoarea de azi găsește po
porul român mai unit ca oricind 
in jurul partidului comunist, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pășind cu frun
tea sus, încrezător in viitorul pe 
care și-I clădește prin munca sa 
liberă, creatoare, hotărî t să facă tot 
ce depinde de el ca obiectivul Con
gresului al XII-lea — de a trans
forma, în cursul acestui cincinal. 
România intr-o țară cu nivel de 
dezvoltare tot mai apropiat de al 
țărilor avansate ale lumii, cu un 
grad superior de civilizație șl bună
stare — să fie exemplar îndeplinit. 
Poporul român luptă din răsputeri 
în această direcție, convins că 
astfel înscrie o contribuție impor
tantă la triumful ideilor socialismu
lui. al cauzei libertății, independen
ței și progresului social, la apărarea 
si consolidarea păcii in lume — con
diția primordială pentru prosperi
tatea întregii umanități.

pent.ru
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Vizitarea

Muzeului 
național

de arheologie
în cursul dimineții de vineți, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat Muzeul național- de ar
heologie din Atena, prestigios așe- 
zâmînt de istorie al Republicii Elene, 

La sosire, solii poporului român au 
fost salutați de ministrul culturii, 
Melina Mercouri, care a adresat inal- 
ților oaspeți o călduroasă urare de 
bun venit.

Muzeul național de arheologie te
zaurizează exponate de deosebită va
loare pentru istoria și cultura Gre
ciei antice, pentru arta și civilizația 
universală. Sculpturi ale vechii arte 
grecești, colecția unică în lume de 
vase, care cuprinde o. perioadă de 
3 000 de ani, celebra comoară de po
doabe de aur din mormintele perioa
dei miceniene, statui remarcabile, ca 
cea a lui Poseidon, din bronz, datînd 
din secolul al V-lea înaintea erei 
noastre, alcătuiesc un tezaur de ex- 
f mate de inestimabilă valoare.

’’arcurgînd principalele săli ale 
muzeului, tova ră,șul ui Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
le sint prezentate impresionante ex
ponate — vase și amfore, unelte, o- 
biecte din ceramică și teracotă, 
sculpturi în marmură și bronz, pic
turi și mozaicuri, reprezentări gra
fice descoperite pe teritoriul Greciei, 
opere ce atestă existența in acest 
spațiu, jcu' șecole și milenii înaintea 
erei noastre, a unei civilizații și cul
turi remarcabile, ce reprezintă prin
cipalele momente ale istoriei și civi
lizației elene, începînd de acum 5 000 
de ani.

Mulțumind pentru explicațiile pri
mite, la încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au adresat felicitări pen
tru preocupările privind conservarea 
și popularizarea acestor remarcabile 
piese arheologice.

Un mare număr de atenieni, pre
cum și Vizitatori din numeroase țări 
ale lumii, aflați la această oră în 
muzeu, manifestă un viu interes față 
de prezenta șefului statului român, 
il salută cu cordialitate.

La plecare, in aplauzele celor pre- 
zenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sint con
duși la.mașinile oficiale de ministrul 
culturii din Grecia, cunoscuta artistă 
Melina Mercouri, de reprezentanți ai 
conducerii muzeului, care mulțumesc, 
încă o dată, pentru onoarea de a-i 
fi avut ca oaspeți ai acestei instituții 
culturale pe distinșii reprezentanți ai 
poporului' român, pentru cinstea ce 
s-a făcut prin această vizită celor ce 
lucrează in muzeul in care sint con
servate opere de inegalabilă valoare 
istorică și artistică.

Ceremonia plecării din Atena REÎNTOARCEREA
(Urmare din pag. I)

în continuare, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 

o -icolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
pșescu, președintele Republicii 

E. ne, Constantin Karamanlis, pri
mul ministru al guvernului grec, 
Andreas Papandreu, cu soția, sint 
salutați cu multă căldură de mem
brii ambasadei române la Atena. 
Pionieri și șoimi ai patriei, copii ai 
personalului ambasadei înmînează 
frumoase buchete de flori înaltelor 
personalități române și elene.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
si președintele Constantin Kara
manlis trec in revistă garda de 
onoare.

Președintele Constantin Karaman
lis și premierul Andreas Papandreu 
iși iau rămas bun de la oficialită
țile care l-au însoțit pe șeful statu
lui român, tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, Gheorghe 
Petrescu, ministrul industriei de 
mașini-unelte, electrotehnice și 
electronice, de la celelalte persoane 
oficiale.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint salutați cu deose
bită cordialitate de președintele 
Constantin Karamanlis, de premie
rul Andreas Papandreu și soția sa. 
care iși exprimă încă o dată satis

„Puternic impuls unei colaborări tradiționale
In relatările privind desfășurarea 

vizitei de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, emisiuni
le posturilor de radio și televiziune 
grecești din seara zilei de 6 mai, 
precum și presa apărută in diminea
ța zilei de 7 mai au prezentat, pe 
larg, aspecte de la continuarea con
vorbirilor româno-elene la nivel 
înalt, desfășurate la bordul iahtului 
prezidențial „Argo", in drum spre 
insula Egina.

In emisiunile radioteleviziunii și 
in presă se subliniază faptul că in- 
tilnirile și convorbirile la nivel 
inalt au avut loc intr-un spirit de 
caldă prietenie și cordialitate, ca
racteristic raporturilor dintre po
poarele român și grec.

Cotidianul „RIZOSPASTIS", în 
articolul intitulat „Acord-cadru in
tre Grecia și România", scrie, prin
tre altele : „Vizita președintelui

facția pentru această nouă întil- 
nire la nivel înalt, pentru convor
birile purtate și înțelegerile la care 
s-a ajuns, pentru spiritul de pre
țuire și respect reciproc care s-a 
degajat cu pregnantă pe parcursul 
desfășurării întregii vizite, precum 
și convingerea că rezultatele aces
tei vizite deschid noi și largi per
spective colaborării româno-elene pe 
multiple planuri. Luindu-și un căl-

Telegramă de la

Excelenței Sale
Domnului CONSTANTIN KARAMANLIS

Președintele Republicii Elene
* ATENA

La încheierea vizitei noastre in Republica Elenă, părăsind teritoriul fru
moasei dumneavoastră țări, doresc să vă mulțumesc, încă o dată, in modul 
cel mai călduros, in numele meu și al tovarășei mele, pentru primirea 
cordială și ospitalitatea deosebită de care ne-am bucurat tot timpul pe pă- 
mintul Greciei prietene.

Cu deplină satisfacție pentru rezultatele vizitei, doresc să-mi exprim, și 
pe această calb, convingerea că noua noastră intîlnire, convorbirile purtate 
și înțelegerile la care am ajuns se vor înscrie ca un nou moment important 
in dezvoltarea bunelor relații prietenești dintre țările și popoarele noastre, 
ca o contribuție de seamă, la cauza colaborării, înțelegerii și păcii in Balcani, 
in Europa și in lume.

îmi este deosebit de plăcut ca. odată cu salutul nostru de rămas bun, 
să vă adresez calde urări de sănătate și fericire personală, de progres și 
prosperitate pentru poporul grec prieten.

Romârției in Grecia aduce o contri
buție remarcabilă la dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor dintre cele 
două țări in toate domeniile".

„NAFTEMBORIKI", in articolul 
„Acordul-cadru semnat prevede ex-

Revista presei ateniene

tinderea și diversificarea schimbu
rilor economice dintre cele două 
țări", evidențiază faptul că acest do
cument creează o bază trainică pen
tru dezvoltarea in viitor a relațiilor 
bilaterale.

De asemenea, ziarul „EXPRESS" 
menționează, printre altele: ..Acor
dul-cadru va da un nou impuls co
laborării tradiționale dintre cele 
două țări vecine și prietene".

Totodată, ziarele se referă la în
tâlnirile de lucru ale persoanelor 

duros rămas bun, președintele Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis, primul mi
nistru al guvernului grec, Andreas 
Papandreu, iși string cu căldură 
miinile.

La ora 12.00. aeronava preziden
țială decolează de pe aeroportul 
Ellinikon, indreptindu-se spre pa
trie.

bordul avionului

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

oficiale române care l-au însoțit pe 
președintele Nicolae Ceaușescu cu 
Apostolos Lazaris, ministrul coor
donării, Lazaros Efraimoglou, pre
ședintele Camerei de comerț și. in
dustrie din Atena, Christos Rako- 
filos, guvernatorul Băncii agricole, 
cu importanți oameni de afaceri și 
cu reprezentanții unor firme co
merciale.

Se subliniază rezultatele fructuoa
se ale discuțiilor, în cursul cărora 
au fost identificate noi posibilități 
de diversificare a schimburilor co
merciale și noi domenii de coope
rare de interes reciproc.

Totodată, presa elenă rențarcă 
semnificația semnării acordului de 
colaborare dintre, radioteleviziunile 
din cele două țări, relevindu-se 
contribuția acestor două instituții la 
mai buna cunoaștere reciprocă din
tre cele două popoare vecine și 
prietene.

IN PATRIE
(Urmare din pag. I)

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați de to
varășii Ilie Verdeț, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Nicolae Constantin, Con
stantin Dăscălescu, Ion Dincă, Lu
dovic Fazekas. Cornelia Filipaș, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Voitec, 
Emilian Dobrescu, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan. Suzana Gâdea, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Constantin Ol- 
teanu, Cornel Onescu, Ion Ursu, Ri
chard Winter. Marin Enache. Tova
rășii din conducerea de partid și de 
stat au venit împreună cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești, generali.

Au fost de față însărcinatul cu a- 
f^ceri ad-interim al Republicii Elene 
la • București, Elie Clis, și membri ai 
ambasadei.

Pe aeroport se aflau numeroși lo
cuitori ai Capitalei care au făcut to
varășului Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu o primire en
tuziastă, plină de dragoste. în acla
mațiile mulțimii, și-au găsit o 
vibrantă expresie sentimentele de 
profundă stimă și înaltă apreciere 
nutrite de întregul nostru popor pen
tru activitatea neobosită a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu consacrată în
floririi continue a patriei, creșterii 
prestigiului României socialiste pe 
arena internațională. Totodată, a fost 
manifestată satisfacția față de rezul
tatele fructuoase ale noii vizite a to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu in Republica 
Elenă, care reprezintă o importantă 
contribuție la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare, la eforturile 
consacrate cauzei păcii, instaurării 
unui climat de securitate, înțelegere 
și largă colaborare in Balcani, in Eu
ropa și în întreaga lume.

Un grup de pionieri și tineri au 
oferit buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor de; stimă 
și prețuire ale bucureștenilor.

COMUNICAT COMUN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună, cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au efectuat o vizită de 
stat in Grecia, la invitația președin
telui Republicii Elene, Constantin 
Karamanlis, în perioada 4—7 mai 
1982.

Președintele Republicii Socialiste 
România și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au bucurat peste tot de o primire 
caldă, expresie a sentimentelor de 
stimă și respect reciproc care leagă 
tradițional cele două popoare pri
etene.

în cursul vizitei, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a avut un schimb 
de vederi cu președintele Republicii 
Elene, Constantin Karamanlis, pri
vind dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
precum și o serie de probleme inter
naționale de interes comun.

Președintele Republicii Socialis
to România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a avut întrevederi oficia
le cu primul ministru al Republicii 
Elene, Andreas Papandreu.

' 'vDiâcuTfîle': la* nivel inalt rorhâno- 
elent; s-au desfășurat intr-o atmos
feră de cordialitate și înțelegere re
ciprocă.

La convorbiri au participat :
Din partea română : tovarășa Elena 

Ceaușescu. prim viceprim-ministru 
al guvernului, tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru a! 
guvernului. Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe. Gheorghe Petres
cu. ministrul industriei de mașini- 
unelte. electrotehnice și electronice, 
Ion Brad, ambasadorul României la 
Atena. Constantin Mitea, consilier al 
președintelui Republicii.

Din partea elenă : Apostolos La
zaris. ministrul coordonării. Ioan- 
îfts Haralambopoulos, ministrul afa
cerilor externe, Anastassios Pe- 
ponis, ministrul industriei, Nicho- 
laos Acritides, ministrul comer
țului, Michel Cottakis. ambasadorul 
Greciei la București. Petros Moli- 
viatis, secretar general al președin
ției Republicii.

în cadrul convorbirilor, cele două 
părți au evocat relațiile de prietenie 
și înțelegere dintre cele două țări, 
precum și lupta comună a celor două 
popoare pentru independentă națio
nală, pace și progres.

Cele două părți au examinat sta
diul actual, precum și perspective- 

, le extinderii raporturilor bilatera
le în toate domeniile. Ele și-au ex
primat satisfacția față de dezvoltarea 
favorabilă a relațiilor între cele două 
țări, bazate pe principiile dreptului 
internațional, scopurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite și Declarația 
solemnă comună intre România și 
Grecia, semnată la București la 27 
mai 1975. In acest context, ele au re
levat ■ importanța Declarației solem
ne care continuă să-și păstreze ac
tualitatea, îndeosebi in timpurile di
ficile pe care lumea le trăiește 
astăzi.

Cele două părți au evidențiat con
tribuția pe care o au contactele la 
nivel guvernamental și parlamentar 
la întărirea legăturilor intre cele două 
țări, precum și utilitatea consultări
lor periodice intre ministerele afa
cerilor externe și au căzut de acord 
să le încurajeze și in viitor.

Cele două părți au constatat că 
cooperarea intre România și Grecia 
constituie un exemplu de bună veci
nătate între țări cu sisteme econo
mice și sociale diferite.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția pentru progresul înregistrat 
in domeniul schimburilor comerciale 
și al cooperării economice și 
au apreciat rezultatele pozitive ale 
celei de-a 8-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Elenă, care s-a 
întrunit la Atena, in luna februarie 
a.c.

Cele două părți au subliniat ne
cesitatea promovării și ameliorării 
structurii colaborării economice în 
vederea dezvoltării in continuare a 
schimburilor comerciale pe baze 
echilibrate. în acest scop, ele au 
convenit să Încurajeze schimbul 
de delegații comerciale și participa
rea firmelor și întreprinderilor la 
tîrgurile și expozițiile internaționale 
organizate in cele două țări.

Cele două părți au remarcat dez
voltarea relațiilor economice intră 
cele două țări și au căzut de acord 
să încurajeze cooperarea intre or
ganismele competente și întreprin
derile interesate în vederea apro

fundării, diversificării și extinderii 
acestor relații în avantajul reci
proc, pentru realizarea tuturor ac
țiunilor de cooperare economică și 
industrială de interes comun con
venite cu prilejul convorbirilor pe 
care le-au avut. în acest context, 
ele au evidențiat posibilitățile exis
tente pentru dezvoltarea cooperării 
în domeniile transporturilor, comu
nicațiilor și telecomunicațiilor, căi
lor ferate, industriei cimentului, fo
rajelor petroliere, industriei petro
chimice și chimice. construcțiilor 
navale, mașinilor-unelte. energiei și 
materiilor prime.

Cele două părți și-au reafirmat 
voința de a încuraja crearea de 
societăți mixte, atit pe plan bilate
ral, cit și pe terțe plete.

Cele două părți au dat o apreciere 
pozitivă evoluției cooperării în do
meniile cercetării științifice și ale 
dezvoltării tehnologice, care se des
fășoară pe bază de acorduri guver
namentale și programe de aplicare 
încheiate între cele două țări- și au 
reafirmat dorința lor de a intensi
fica 'în. viitor cooperarea reciproc 
avâhta.'ioăsă dintre ele in aceste' 
domenii. Ele au evidențiat, de ase
menea, dezvoltarea fructuoasă a 
relațiilor culturale și au subliniat 
contribuția lor la mai bună cunoaș
tere reciprocă și la adîncirea prie
teniei tradiționale dintre cele două 
popoare.

în cursul vizitei a fost semnat de 
către președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și primul ministru al Re
publicii Elene. Andreas Papandreu, 
un Acord-Program privind direcțiile 
de bază ale. dezvoltării colaborării 
economice, industriale șl tehnico- 
științifice între Republica Socialistă 
România și Republica Elenă.

Cele două părți au avut un 
aprofundat schimb de vederi asupra 
problemelor actuale ale situației in
ternaționale și au constatat cu plă
cere că opiniile lor intr-o serie de 
probleme sint foarte apropiate sau 
identice.

Cele două părți și-au exprimat în
grijorarea față de persistenta focare
lor de încordare și de conflict in 
lume, care amenință securitatea, pa
cea și continuarea destinderii și au 
reafirmat voința lor de a face totul 
pentru a se pune capăt deteriorării 
climatului internațional actual.

Cele două părți și-au reafirmat 
convingerea exprimată în multe 
ocazii că raporturile dintre state tre
buie să se bazeze pe respectul reci
proc, pe principiile deplinei egalități 
in drepturi, independenței, suverani
tății naționale, integrității teritoriale, 
neamestecului sub nici o formă in 
treburile interne, nerecurgerii la for
ță sau la amenințarea cu forța, pre
cum și pe dreptul legitim al fiecărei 
națiuni de a trăi in libertate și de 
a dispune liber de destinul său. în 
acest context, ele au subliniat rolul 
crescînd al țărilor mici'și mijlocii in 
promovarea cooperării, destinderii și 
păcii internaționale.

în examinarea situației din Europa, 
cele două părți și-au exprimat pre
ocuparea față de pericolul pe care 
continuarea cursei înarmărilor, acu
mularea și perfecționarea armamen
telor îl prezintă pentru securitate în 
Europa și in lume. Ele s-au pronun
țat ferm pentru încetarea cursei înar
mărilor și dezarmare, atît in dome
niul convențional, cît și nuclear, sub 
un control internațional, strict și e- 
ficace, și pentru consolidarea încre
derii și securității, astfel incit echili
brul de forțe să se realizeze nu prin 
creșterea, ci prin reducerea arma
mentelor la niveluri tot mai scăzute.

Cele două părți au acordat o a- 
tenție deosebită securității și coope
rării in Europa si s-au pronunțat 
pentru aplicarea integrală a Actului 
final de la Helsinki.

în acest sens, ele s-au declarat 
pentru adoptarea la reuniunea de la 
Madrid a unor hotăriri privind con
vocarea unei conferințe de încredere 
și dezarmare in Europa, promovarea 
cooperării în toate domeniile și con
tinuitatea procesului inițiat la Hel
sinki.

Cele două părți au proceda^ la o e- 
xaminare aprofundată a situației in 
Balcani și au apreciat eforturile în
treprinse, atit pe plan bilateral, cit 
și multilateral, pentru întărirea co
operării și a bunei vecinătăți în re
giune. Ele au reafirmat voința lor 
de a depune noi eforturi în vederea 
stimulării și dezvoltării cooperării bi

laterale sj multilaterale în Balcani, 
pentru transformarea acestei regiuni 
intr-o zonă de încredere, cooperare, 
securitate și pace.

Cele două părți au convenit să con
lucreze, in cooperare cu celelalte țări 
balcanice, pentru convocarea unei re
uniuni la nivel inalt a țărilor din 
regiune, cu scopul de a căuta mijloa
cele și metodele practice pentru con
solidarea încrederii, cooperării și pă
cii in Balcani. O asemenea reuniune 

, ar fi un pas important înainte pe 
calea păcii pe continentul european.

Cele două, părți au exprimat îngri
jorarea față de faptu! că încă nu a-a 
găsit o soluție pentru criza din 
Cipru, ceea ce constituie o amenin
țare pentru pace și securitate în re
giune. Ele s-au pronunțat pentru in
dependența. integritatea teritorială, 
suveranitatea, unitatea, nealinierea 
Republicii Cipru și retragerea tuturor 
trupelor străine, in conformitate cu 
rezoluțiile pertinente ale Națiunilor 
Unite, ceea ce va constitui o bază 
solidă pentru soluționarea justă și 
durabilă a problemei.

"'■’^‘Cele două părți âtf exprimat preo
cuparea față de situația din Orien
tul Apropiat. Ele s-au pronunțat in 
favoarea unei soluții globale, juste și 
durabile a crizei, pe baza retragerii 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate in 1967, recunoașterii drep
turilor inalienabile ale poporului 
arab al Palestinei la autodetermina
re, inclusiv dreptul la crearea unui 
stat, și a recunoașterii dreptului sta
telor din această regiune de a trăi 
in pace și securitate.

Exprimînd îngrijorarea față de ac
celerarea necontenită a cursei înar
mărilor în lume, cele două părți au 
afirmat convingerea lor că înfăptui
rea de măsuri efective și substanția
le de dezarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară, constituie o 
problemă fundamentală in relațiile 
internaționale actuale, de care de
pind pacea, securitatea și Drogresul 
in lume. Totodată, subliniind răsoun- 
aerca tuturor statelor pentru promo
varea dezarmării, cele două părți au 
relevat rolul celei de-a doua sesiuni 
speciale a Adunării Generale a O.N.U. 
Privind dezarmarea, care va avea 
loc in luna iunie a.c., și au convenit 
să coopereze strins pentru succesul 
acestei sesiuni.

Cele două părți au subliniat nece
sitatea ca toate țările să-și intensifi
ce eforturile pentru eliminarea sub
dezvoltării șl instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale care 
să asigure progresul economic al tu
turor țărilor. Ele s-au pronunțat în 
favoarea adoptării de măsuri con
crete pentru eliminarea inechităților 
și reducerea marilor decalaje, care 
persistă și cresc, între nivelul țărilor 
în curs de dezvoltare și cel al țărilor 
industrializate. în acest sens, ele au 
subliniat necesitatea lansării cît mai 
curind posibil a negocierilor globale 
în cadrul O.N.U.

Cele două părți au evidențiat buna 
cooperare între delegațiile celor 
două țări, atit la O.N.U., cit și in 
cadrul altor organisme, conferințe 
sau reuniuni internaționale, și au 
reafirmat dorința lor comună de a 
intensifica și mai mult această coo
perare. Ele au fost de acord să spo
rească eforturile lor pentru întări
rea rolului și eficacității O.N.U. în 
soluționarea problemelor internațio
nale. promovarea destinderii, men
ținerea păcii și întărirea securității in 
lume.

Cele două părți au apreciat că vi
zita de stat a președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in Grecia și în
trevederile care au avut loc consti
tuie un eveniment deosebit de im
portant pentru dezvoltarea in con
tinuare a relațiilor româno-elene, in 
interesul legăturilor tradiționale' de 
prietenie dintre cele două popoare, 
al cauzei destinderii și păcii in Bal
cani, în Europa și în lume.

Președintei^ Republicii Socia
liste Româqia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adresat președintelui 
Republicii Elene, Constantin Ka
ramanlis, invitația de a face o vi
zită de stat in România.

Președintele Republicii Socialis
te România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a adresat, de asemenea, 
primului ministru al Republicii Ele
ne. Andreas Papandreu, invitația de 
a face o vizită oficială în România.

Invitațiile au fost acceptate cu 
plăcere. Perioadele vor fi convenite 
ulterior, pe cale diplomatică. -
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57 de garoafe
Nici că se putea o surpriză 

mai plăcută pentru a marca mo
mentul solemn al ieșirii la pen
sie, după ani și ani de muncă, 
a Valentinei Hoca, nume de re
nume in domeniul creației de 
noi modele de îmbrăcăminte. 
Despre ce este vorba ? Sala de 
creație a întreprinderii de trico
taje „Someșul" din Cluj-Napo- 
ca devenise o mare și atrăgătoa
re garderobă cu zeci și zeci de 
rochii în tot atitea modele și cu
lori. Și toate, absolut toate, în
soțite de cite o etichetă cu nu
mele Valentinei Hoca. Deși 
multe, foarte multe exponate, 
ele nu erau decit o parte din 
cele imaginate și realizate de 
ea. Emoționată, a primit din 
partea muncitoarelor un superb 
buchet cu 57 de garoafe, i " 
una pentru fiecare din anii 
pină acum, odată cu urările 
mulți ani cu bucurie.

cite 
de 
de

I D/n cioburi

• • •și... iscusința
nu

a cooperativei 
din Sibiu să

i

tn întreprinderi sibiene (și 
numai sibiene) în care se folo
sesc ambalaje de sticlă, unele 
dintre ele se mai și sparg. Plus 
cele sparte și aruncate din gos
podăriile populației.

Ce se intimplă cu mormanele 
de cioburi ? Se intimplă ca la 
secția sticlărie 
„Tehnica nouă" 
existe niște meșteri pe cit de 
inventivi, pe atit de harnici, care 
realizează din astfel de cioburi 
de sticlă veritabile bijuterii : 
fructiere, platouri, bibelouri, 
vaze de flori multicolore ca flo
rile inseși. Din astfel de cioburi 
ei „adună* anual multe milioa
ne de lei. Multe din creațiile lor 
sint tot mai solicitate și la 
port.

Apropo : dumneavoastră 
faceți cu sticlele sparte ?

e ze
ce

„Enigme" 
ale circulației

I
I
I
!
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O inițiativă salutară a servi
ciului circulație al miliției jude
țului Satu Mare în colaborare 
cu filiala A.C.R. șl cu cercul 
rebusistic : a fost editată o bro
șură pe cit de captivantă, pe 
atit de instructivă și educativă 
pentru toți participanții la trafi
cul rutier. Ea conține numeroase 
careuri de cuvinte încrucișate cu 
tematică adecvată din sfera cir
culației rutiere : „Pentru pie
toni", „La șosea", „Automobilul 
și economia de carburanți", „Cu 
bicicleta", „Automobilul — pre
zent și viitor" și altele, precum 
și numeroase monoverbe. ana
grame și alte forme specifice 
genului. O broșură, repetăm, 
foarte utilă, cu condiția ca enig
mele să nu fie dezlegate... in 
mers.

i £ prea de tof!
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Există și la Ploiești o fabrică 
de făină proteică. In fața fabricii 
se află parcate, abandonate, 
dezmembrate și uitate două 
autodubițe.

tn incinta aceleiași fabrici zac 
alte citeva „schelete" de mașini 
și autocamioane schilodite. în
doite, ruginite, părăsite... Numai 
bune de fier vechi.

— Ale cui sint ? — întrebăm 
pe unul din paznici.

— Astea 1 Scrie-n acte că sint 
„autovehicule in conservare".

Asta-i prea de tot !
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EXPERIENȚA POZITIVĂ - permanent punct de reper 
în perfecționarea activității pentru îndeplinirea 

sarcinilor economice
Care au fost primele acțiuni în

scrise oe agenda de lucru a noilor 
birouri si comitete de nartid, dună 
adunările generale si conferințele de 
dare de seamă si alegeri ?

Primul popas in cadrul anchetei 
noastre pe această temă il facem la 
întreprinderea „Electromureș". O u- 
nitate care, prin complexitatea ei,
— produce piese și echipamente elec
trotehnice necesare aproape tuturor 
întreprinderilor din tară — se con
fruntă zi de zi cu sarcini dintre cele 
mai complicate și presante. în strate
gia sa de lucru, comitetul de partid
— ca stat major al întregii activități 
politico-organizatorice îndreptate spre 
îndeplinirea sarcinilor de plan — 
trebuie să țină seama permanent de 
această realitate. „Deși aveam și 
avem de rezolvat multe probleme or
ganizatorice, legate de inițierea în 
muncă a noilor cadre alese în birouri 
și comitete — ne spune ing. Ion Toa- 
der, secretarul comitetului de partid 
de aici — a trebuit să intrăm direct 
în miezul bătăliei pentru soluționa
rea uneia din problemele vitale pen
tru întreprinderea noastră : crearea 
capacității pentru realizarea, in con
diții de maximă urgență, a aparatelor 
de copiat electrostatice solicitate in
tens pe piața internă și externă1*.

N-am putea spune că planul de 
muncă al comitetului de partid nu 
conține măsuri legate de modul în 
care și-a propus acesta să acționeze 
pentru soluționarea problemelor eco
nomice stringente ale Întreprinderii. 
Dar confruntind aceste prevederi cu 
realitatea am constatat că s-a produs 
o desprindere — in sens pozitiv — 
față de plan. Locul unor ședințe pro
gramate la sediul comitetului, la ore 
fixe, pe bază de materiale atent ela
borate, l-au luat analizele la fața lo
cului. Mai exact, analize sub forma 
unui dialog deschis, de la om la om, 
cu comuniștii, cu specialiștii. Ele 
debutează foarte simplu — fără prea 
multe introduceri — cu 2—3 între
bări la obiect. Iată citeva din aceste 
întrebări de la ultimul dialog : Cum 
vedeți dumneavoastră soluționarea 
problemei asimilării de urgență a 
aparatelor de copiat electrostatice ? 
Ce forțe sînt necesare pentru aceas
ta ? De ce ajutor imediat aveți ne
voie și din partea cui 7 Nefiind de 
față ia desfășurarea acestui dialog, 
l-am rugat pe secretarul comitetului 
de partid să-l comenteze el însusi. 
„Soluționarea unei astfel de proble
me ar fi trecut, în alte împrejurări, 
prin analize peste analize : in con
siliul oamenilor muncii, în sectoare
le de'concepție și execuție, in adu

I
î
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„BUCUREȘTI '81 - ‘82"
Sub egida Comitetului munici

pal București al P.C.R, . în colec
ția „De la om la om" a apărut, in 
aceste zile, o nouă lucrare intitu
lată „BUCUREȘTI ’81—’82". Da
tele. cifrele, graficele care ex
primă imaginea Capitalei de azi 
se interferează cu proiectele cu
tezătoare ce privesc orașul de 
miine. Sint prezentate, pe larg, 
succesele deosebite obținute de oa
menii muncii bucureșteni in acti
vitatea economico-socială in pri
mul an al actualului cincinal, re
zultate încu'nunate prin ciștigarea 
locurilor întii in întrecerea socia
listă pe anul 1981 dintre organiza
țiile județene de partid și dintre 
consiliile populare județene.

Un loc important este rezervat 
prezentării reperelor ce urmează 
a fi atinse in activitatea econo
mică, edilitar-urbanistică și so
cială a Capitalei, prevăzute în pla
nul pe anul 1982. Citeva date și 

nări de partid. Or, prezența tuturor 
factorilor de decizie la fata locului a 
eliminat toate aceste etape și, in 
plus, a concentrat simultan toate for
țele angajate în această importantă 
acțiune. Asimilarea și pregătirea pen
tru fabricație a noului produs se va 
face astfel în timp record — mai pu
țin de două luni de zile. Acesta ne 
propunem să fie stilul de muncă al 
comitetului de partid in abordarea 
rezolvării tuturor problemelor eco
nomice".

Tovarășul Vasile Moraru, secreta
rul comitetului de partid din între
prinderea „Metalotehnica**, ne oferă 
drept răspuns la întrebarea anchetei 
noastre un paragraf extras din hotă-

în municipiul 
Tg. Mureș

rîrea conferinței, care a avut loc în 
luna martie : „Se va analiza perio
dic modul in care se asigură acope
rirea secțiilor cu comenzi de livrare 
pe tot parcursul anului 1982 și se vor 
iniția măsuri imediate ori de cite ori 
apar neajunsuri". Cum s-a tradus in 
viață această prevedere din hotărire ? 
După o examinare a ei in consiliul 
oamenilor muncii și in biroul comi
tetului de partid, in prima parte a 
lunii aprilie a avut loc o anaiiză lăr
gită, cu toți factorii de răspundere 
ai comitetului de partid din secția II, 
care se confruntă cu ceie mai mari 
dificultăți de această natură. Analiză 
în care secretarul comitetului de 
partid a prezentat „rezervele inter
ne" — de inițiativă, de forță de mun
că, de reorganizare a fluxului tehno
logic — iar reprezentanții conducerii 
întreprinderii au informat comuniștii 
asupra măsurilor inițiate la nivel de 
întreprindere și centrală. Analiză in 
care propunerile, critica comunistă, 
menite să contribuie la înlăturarea 
greutăților aflate astăzi în atenția 
colectivului de aici, ap vizat, în mod 
îndreptățit, și factori exteriori între
prinderii. Analiză al cărei ecou 
s-ar fi putut prelungi și pînă la fo
rurile de resort din centrală și minis
ter dacă era prezent aici — așa cum 
ar fi trebuit — și un activist al co
mitetului municipal de partid.

calcule semnificative — care, prin 
munca și inițiativa oamenilor 
muncii din București, vor fi trans
puse in fapte — încheie această 
utilă și interesantă lucrare. Prin 
grafice sugestive sint prezentate — 
la nivelul Capitalei — o serie de 
sarcini de stringentă actualitate, 
cum sint : creșterea productivi
tății muncii, reducerea cheltuieli
lor materiale, economisirea severă 
a energiei electrice și combustibi
lului. a consumului de materii 
prime, utilizarea integrală a capa
cităților de producție, precum și 
folosirea deplină a timpului de 
lucru. Dealtfel, aceste date și cal
cule semnificative au fost tipă
rite și într-un pliant, constituind 
un instrument util pentru propa
gandiști. pentru cursanții învăță- 
mintului politico-ideologic și punc
tele de documentare politico-ideo- 
loglcă din întreprinderile și insti
tuțiile Capitalei. (Ion Drăgan).

Secretara comitetului de partid de 
la fabrica de confecții „Mureșul", to
varășa V. Bărbat, definește ca „pro- 
blema-problemelor" pentru începutul 
de activitate a noului comitet „întă
rirea ordinii și disciplinei, creșterea 
răspunderii fiecărui cbmunist și om 
al muncii pentru îndeplinirea sarci
nilor încredințate întreprinderii". O 
definiție conformă cu realitatea pen
tru o întreprindere în care, in 1981, 
media absentelor nemotivate s-a ri
dicat la peste 200 pe zi. Și modul de 
abordare a rezolvării „problemei- 
problemelor" a fost bine gindit — 
reactivizarea răspunderii șefilor de 
secție printr-o analiză in consiliul 
oamenilor muncii și a maiștrilor prin
tr-o discuție cu ei la comitetul de 
partid, precum și creșterea răspun
derii comuniștilor prin programarea 
în lunile martie și aprilie a unor a- 
dunări generale în care au fost dez
bătute pînă la amănunt problemele 
de disciplină.

— Care sint rezultatele acestor ■ 
măsuri ? — o întrebăm pe tovarășa 
secretară.

Răspunsul Dare de neînțeles : 
„N-am înregistrat, din păcate, pro
gresele așteptate. Media absențelor 
se menține aproape la același nivel. 
Nu ne explicăm de ce nu s-au pro
dus îmbunătățirile necesare". O ex
plicație există totuși. Cel m'ai im
portant punct în „strategia" stabili
tă pentru întărirea ordinii și disci
plinei — dezbaterea deschisă, cu toți 
comuniștii in adunările generale a 
cauzelor acestei probleme — nu s-a. 
realizat decit intr-o proporție foarte 
mică. Respectiv, intr-un singur loc 
s-a făcut acest lucru, în organizația 
nr. 2, și aici rezultatele sînt pozitive. 
Cauzele nereușitei nu sint deci greu 
de... descoperit

— Pentru organizația dumneavoas
tră, care ar fi trebuit să fie acțiunea 
nr. 1 după conferința de dare de sea
mă și alegeri ?

Tovarășa Viorica Fechete, secreta
ra comitetului de partid de la I.P.L. 
„23 August", stă o clipă pe ginduri, 
după care răspunde : „Inițierea noi
lor secretari de partid, îndrumarea 
lor in stabilirea primelor programe 
de lucru. Mai ales că din cei 27 de 
secretari, 15 sint noi". O acțiune în- 
tr-adevăr necesară. încercarea noas
tră, la data anchetei, de a afla amă
nunte despre ce s-a făcut in acest 
scop s-a dovedit însă zadarnică. Pen
tru că secretara de aici ne-a spus 
clar : „De la conferința de partid, 
care a avut loc la sfîrșitul lunii mar
tie. n-am reușit nici măcar să repar
tizăm membrii comitetului pe orga
nizații. Trei zile m-am ocupat de în
tocmirea situației statistice privind 
activul de partid, alte două zile' am 
fost plecată la București. N-am a- 
vut timp să întocmim nici planul de 
muncă pe trimestrul II".

Ce ar mai fi de adăugat ? Că atit' 
la comitetul municipal de partid, cit 
și la comitetul județean se apreciază 
că „secretara de la I.P.L. n-are sufi
cientă experiență și trebuie mai mult 
ajutată". Așa este. Dar cine să facă 
acest lucru dacă nu în primul rînd 
acel tovarăși care cunosc această si
tuație și care răspund de această or
ganizație ?

O concluzie la carfătul acestei an
chete ? Sint numeroase semnele bune 
la început de drum în activitatea 
unor organe și organizații de partid. 
Pot fi intilnite fapte care atestă con
tinuarea unor experiențe bune, preo
cuparea pentru perfecționarea stilu
lui și metodelor de muncă in spiri
tul cerințelor formulate de secreta
rul general al partidului la plenara 
C.C. al P.C.R. din.martie a.c. Există, 
din păcate, și semne ale unor defi
ciente legate de\insuficienta îndru
mare a noilor birouri și comitete de 
către comitetul municipal de partid.

Constantin PRIESCU 
Gheorghe GIURGIU

PE URMELE UNEI SCRISORI

ȘI ORAȘELE DE MUNTE POT OFERI TEREN 
RODNIC PENTRU ATTOAPROVIZIONARE

Adresa : orașul Fieni, strada Tei
lor, complexul de blocuri 3. Brazde 
parcă periate, cu fire fragede de 
salată, ceapă, ridichi. Tinărul vice- 
primar al orașului. Ion Dumitru, ne 
atrage atenția asupra brîului ingust 
de pămint, arid, roșiatic. în care 
nici troscotul nu s-ar încumeta să 
crească. „Așa a fost cindva tot a- 
cest loc" — ne spune — precizind 
cind a fost acest „cindva" : acum 
doi ani. Mai greu au fost de re
memorat obstacolele, ridicate a- 
proape exclusiv de mentalități ru
tiniere in calea devenirii aces
tor brazde. Bariere cărora li se 
spunea „argumente contra": loca
litate „stnnsă" intre munți ; soa
re „zgircit" ; „praful de la com
binatul de lianți și azbociment 
pudrează și mărul din pom, dar- 
mite pătrunjelul" ; „pietrișul de 
aici nu-1 spargi nici cu ciocanul 
pneumatic, ce să mai zici de caz
ma" ; „ciștigul de la fabrică mi-a- 
junge să-mi iau ce-mi trebuie de 
la piață"...

— Cuvinte multe care se pot rosti 
intr-unui singur : comoditate, spu
ne viceprimarul. Cine aducea a- 
ceste „argumente" Împotriva braz
delor de legume de azi ? Răspuns 
scurt : „Și cetățenii și, de ce să nu 
recunoaștem, chiar noi, cei de la 
consiliul popular".

Dar, cum se spune, vorba-i vor
bă, fapta e sfîntă. A fost mai greu 
pină s-au încumetat cîțiva, care au 
pus mina pe cazmale și sape, dar 
care in toamnă și-au umplut cămă
rile cu legume de pe fostul maidan. 
In primăvară n-a mai fost nevoie 
de muncă de lămurire. Ba dimpo
trivă, comitetul executiv s-a văzut 
„asaltat" de cereri pentru atribui
rea de suprafețe în spațiul dintre 
blocuri.

Unul dintre semnatarii cererilor 
de atunci ne-a scris și nouă de cu- 
rind. Pentru a arăta niște „of"-uri 
ale lui și ale altor iubitori ai „pă- 
mintului puțin". Scurt dialog cu 
acesta :

— Cum merge autoaprovizio- 
narea ?

— Se vede : crește. Și ne arată 
cu mina șirurile de ceapă și ridichi 
de lună.

Probleme însă sînt, nu pot să nu 
fie. Unele mărunte, rezolvabile pe 
loc. De pildă, împrejmuirea terenu
lui cultivat dintre blocurile res
pective. Cetățenii își făcuseră in 
jurul fiecărei brazde gărdulețe, 
care cum s-au priceput : unii din 
sirmă ghimpată, alții din țeavă de 
la fier vechi, alții... Unele, poate, 
inestetice. Poate chiar costisitoare. 
Dar toți susțineau că sint necesare. 
E posibil și estetic, și ieftin ? A 
fost de-ajuns o discuție de citeva 
minute între cetățeni și „omul pri
măriei" ca soluția, din cele mai 
simple, să fie găsită pe loc : prin 
contribuția cetățenilor, materială și 
în muncă, se construiește un singur 
gard pentru tot terenul.

De ce am amintit acest episod ? 

a.-ft

Imagine din Reșița

Tocmai pentru că el ilustrează una 
din condițiile strict necesare ca 
principiile autoconducerii și auto- 
aprovizionării să prindă rădăcini 
puternice : contactul direct, neîn
trerupt, pe cit posibil la fața locu
lui, intre organele administrației lo
cale și cetățeni. Contact care, după 
cum recunoștea chiar primarul ora
șului, tovarășul Andronic Țuț.uianu, 
„scurtează drumul de la problemă 
la soluție, de la idee la faptă".

Citeva din exemplele acestei 
„scurtări de drum" : redarea in
circuitul arabil, cu participarea ne
mijlocită a cetățenilor (de la mă
surat, la săpat și cultivat), a unui 
hectar din frontul stradal de pe 
D.N. 71 ; • îmbunătățirea unei 
părți substanțiale din cele 220 hec
tare de pajiști și pășuni, de care 
dispun cetățenii orașului ; • dis
tribuirea organizată — pe bază de

însemnări din 
Fieni și Pucioasa

tabele alcătuite de împuterniciții 
cetățenilor — a cantităților necesa
re de semințe și îngrășăminte.

Perseverența, căutările continue 
au înlăturat din calea autoaprovi- 
zionării nu puține piedici așa-zise 
„obiective", ce păreau de netrecut. 
Să luăm două : puținătatea terenu
lui arabil in această zonă submon- 
tană (108 ha la 10 700 locuitori, in
clusiv in satele aparținătoare ora
șului) și gradul înalt de ocupare a 
forței de muncă in industrie (aproa
pe totalitatea cetățenilor). „Tocmai 
aceste piedici — ne spune prima
rul — am reușit să le transformăm 
in «pirghii» ale autoaprovizionării. 
Combinatul de lianți și azbociment 
dispune de mijloace tehnice și de 
ample posibilități. La fel și între
prinderea -Steaua», de lămpi elec
trice. Ei bine, locul fostului bilei, 
de circa 4 000 mp, a devenit acum... 
grădina de zarzavat a combinatu
lui ; cei 3 700 mp de pămint pirloa- 
gă al Întreprinderii de lămpi — la 
fel. Și, tot datorită industriei, su
prafața arabilă a Fienilor va spori 
în continuare pînă la sfîrșitul aces
tui an. Cum ? Săpăturile pentru ba
rajul care formează bazinul de apă 
industrială au format un fel de 
«crater», pe care întreprinderile si 
șantierele de construcții din oraș îl 
umplu cu tot felul de resturi și re
ziduuri. Peste acesta se va așterne 
un strat vegetativ, puținătatea pă- 
mîntului din Fieni implinindu-se 
astfel cu încă 5 hectare. Cu apa 
alături. Ceea ce înseamnă grădină 
de legume".

E drept, condițiile diferă de la 
o localitate la alta (chiar vecine, 
chiar submontane). De pildă, în

tre Fieni și Pucioasa. Fără a intra 
in amănunte, vom aminti doar că 
Pucioasa are și o „industrie" con
sumatoare de...alimente : e stațiune 
de odihnă și tratament, cu mii, zeci 
de mii de oaspeți anual. Barieră in 
calea autoaprovizionării ?

— Nu, afirmă fără echivoc vice- 
primarui orașului, Ion Dorogorea- 
nu. Dimpotrivă, un stimulent pen
tru intensificarea eforturilor pe 
planul autoaprovizionării.

într-adevăr, locuitorii orașului 
dispun de 62 solarii cu peste 
2 700 mp. Unii din ei. ca Ion Cră- 
ciunescu, Ion Teodorescu, Serghei 
Brinzol, au scos de mult primele 
„șarje" de trufandale. Deși con
strucția de locuințe cunoaște un 
ritm alert — numai anul acesta se 
vor,, da „la cheie" încă 247 de a- 
partamente — spatiile cultivate cu 
legume nu numai că nu au scăzut, 
ci au sporit de la 10,5 hectare anul 
trecut la 14,6 hectare anul acesta. 
Cum 7

în toamnă, bunăoară, au fost 
„descoperite" (deși toți le știau) su
prafețe destul de mari, care stătu
seră pirloagă. Citeva mii de metri 
pătrați. Anul acesta vor da rod. în 
același timp, au fost organizate la 
Pucioasa 6 gospodării-anexă cu 
629 porci, 15 bovine, 700 capre, tere
nuri ce produc zeci de tone de le
gume și finețe.

„Piatra seacă nu-ți poate da ni
mic, chiar dacă-i lingă apa Ialomi- 
ței" — se spunea. Dar un bazin 
de apă. in care cresc păstrăvi, cum 
este acela din Pucioasa, dă anual 
30 tone de asemenea delicatese. Sint 
la Pucioasa și mulți cetățeni care 
folosesc spațiile din jurul orașului .. 
pentru a crește animale. Gheorghg 
Sirbu, de pildă, își ingrijește ceț; 
110 oi la Pucioasa-sat, ia? familia^ . 
locuiește in oraș. Tocmai a încheiat 
un contract cu statul pentru 28 de 
oi. La fel Ion Nițu, care are 160 oi. 
La fel...

înșiruirea de nume ne-a fost în
treruptă de primărița orașului, Ma
ria Rimbu, care adusese vești din 
„raidul" zilnic : primele 50 kg de 
spanac din sera... de flori a con
siliului popular fuseseră predate 
grădiniței de copil ; în circumscrip
țiile 7 și 8 se incheiase plantarea 
arpagicului ; sosiseră cantitățile 
restante de porumb-sămință ; fuse
seră livrate, pe bază de contract, 
25 bovine și 10 porcine și începuse 
predarea oilor contractate. Primul 
care a predat •— primărița ; al doi
lea — viceprimarul.

Situații și situații, condiții șl con
diții. Dar atunci cînd pămintul 
— chiar puțin, chiar mai puțin dar
nic — este fertilizat cu hărnicia șl 
perseverența fiecăruia, a întregii 
obști, el poate da, și dă, rodul aș
teptat

laurențlu DUȚA 
Gheorghe MANEA
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Pîrîul 
din ogradă teatre

înțeleaptă zicală despre gospo
darul bun care stoarce bani și 
din piatră seacă se potrivește 
de minune și în cazul deputatei 
Ana Caia din satul Plutea, co
muna Tulgheș, județul Harghi
ta. Curtea casei sale este plină 
de animale pe care le crește și 
le livrează, prin contract, statu
lui. Nu intîmplător, ea se nu
mără printre cei mai buni cres
cători de animale din județ.

Dar Ana este și o femeie deo
sebit de întreprinzătoare. Tot 
„studiind" ea pîrîul care trece 
exact printr-o parte din ograda 
ei, s-a gîndit să-l folosească nu 
numai la adăpatul vitelor, ci și 
la creșterea peștilor, $i-a meș
terit, cum s-a priceput, două 
bazine in care zburdă și cresc 
ca din... apă sute și sute de. păs
trăvi. Numai buni de pus la 
tigaie.

Tatar fiul 
și chirurgul

Un elev. Cristian Filin, a fost 
adus, în stare gravă, direct pe 
masa de operație a chirurgului 
Ion Munteanu, de la Spitalul 
din Giurgiu. După mai multe 
bre de muncă, de atentie și 
măiestrie din partea doctorului 
și a echipei sale, via'a unui co
pil de 14 ani a fost salvată.

— De fapt, ați salvat nu una, 
Ci două vieți !

— Cum așa ? — l-a întrebat 
chirurgul pe tatăl băiatului.

— Păi și pe mine, tot la virsfa 
lui, m-ati operat cind am fost 
adus aici tot pe targă.

— Să fiți sănătoși amîndoi !
— Mulțumim, și dumneavoasi 

tră !

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii

■ Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Cavoul de familie — 13; Filu- 
mena Marturano — 20; (sala Atelier): Cartea lui Ioviță — 15; Idolul și Ion 
Anapoda — 1ST; (la sala mică a Pala
tului) : Gimnastică sentimentală — 
19,30.
B Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, sala Studio) : Recital de pian : Viniciu Moroianu — 18.
Bl Teatrul de operetă (13 98 48) : 
Eternele iubiri — 19,30.
H A.R.I.A. (13 53 75, la Palatul sporturilor și culturii) : CONCERT EX
TRAORDINAR susținut de ALLA PU- 
GACIOVA și formația sa (U.R.S.S.)
— 19.
K Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
O zi de odihnă — 15; Anchetă asupra 
unui tînăr care nu a făcut nimic — 
19,30; (sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : 
Cum se numeau cei patru Beatles 7 — 
15; Anecdote provinciale — 19,30.
£3 Teatrul Mic (14 70 81) : Nu sint 
Turnul Eiffel — 19,30.
Bl Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Necunoscuta și funcționarul — 20.
13 Teatrul de comedie (16 64 60): N-am timp — 19,30.
SB Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala Magheru) : De ce dormi, iubito 7 — 
15; 19.30; (sala Studio) : Ploaia și an
chetatorul — 15,30; Cinci romane de 
amor — 19.
S3 Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Ordinatorul — 15; Pericle — 
19,30.B Teatrul „Constantin Tănase" (sala 
Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tănase — 
19,30: (sala Victoria, 50 58 65) : Frumosul din pădurea zăpăcită... — 19.30. 
E3 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Scurtcircuit la creier — 18,30.
B Ansamblul „Rapsodia română** (13 13 00) : La fîntîna dorului — 19.
B Teatrul „Ion Vasilescu“ (12 27 45) : 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19,30.H Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 17.
H Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Ni- 
higra și Aligru — 17.0 Circul București (11 01 20) : Specta
colul „Circul Mare din Moscova" — 
16; 19x30.

cinema
B Intoarce-te șl mai privește o dată: 
SCALA (11 03 72) — 9: 11.15; 13,30;
15.45; 18; 20,15, GLORIA (4746 75) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.■ Cinci pentru Infern : STUDIO

(59 53 13) — 10; 12; H; 16; 18, GIU
LEȘTI (17 53 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
Bl Krieghoff : STUDIO — 20.K Partidul, inima țării : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 
13; 20,15.■ Orgolii: DACIA (50 35 94) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
■ Grăbește-te Încet : COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
B Semnul șarpelui : VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.B Alo, aterizează străbunica: POPU
LAR (35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.B Inghlțltorul 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.
B Destinația Mahmudla: PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
B Tatăl meu Alfons : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B Fericire de țigan : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
B Trei oameni periculoși : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
H Gemenii : BUZEȘTI (50 43 58) —
18,15; 20,15.K Unde ești, dragoste?: LIRA (31 71 71)
— 15,30; 18; 20.
B Orchestra fără nume : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 16; 18; 20.
Bl Milioanele Iul Fairfax : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Prietenii : FLACARA (20 33 40) — 
15,30; 17,30; 19,30.B Comoara din lacul de argint : 
ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.B Ziua cea mai lungă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 12,15; 15,45; 19.
B DOI colonei : CAPITOL (16 29 17)
— 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20.B Tess : VICTORIA (16 28 79) — 0;
12,30; 16; 19.15, GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 12,30; 16; 19,15, FLOREASCA(33 29 71) — 9; 12,15; 15.30; 19.B Aibă ca zăpada șl cei 7 pitici — 
9; 10,45; 12,30; 16,15, Copiii căpitanu
lui Grant — 14,15; 18; 20 : DOINA
(16 35 38).B 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; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
B Lanțul amintirilor : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 12,30; 16; 19,30.
H O dramă Ia vînătoare : EFORIE 
(13 04 83) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Omul puma : PACEA (60 30 85) — 
10,30; 15,30; 17,30; 19,30, MUNCA
(21 50 97) — 14; 16; 18; 20.B Cel șapte fantastici : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.

(Urmare din pag. I)
mereu mișcătoare ca 
nisipurile și mereu pu
se la loc de credința 
că noi sintem aici ca 
să ne păstrăm neștir
bite „și sărăcia și ne
voile și neamul", în
treaga noastră istorie, 
zic, a fost neistovită 
în speranța că vom 
ieși „la lumină" și că 
„suflet din sufletul 
neamului său‘!, un 
purtător de cuvint al 
„direptății" va ști să 
vorbească pină la ca
păt in numele nostru 
al tuturor.

Iată meritul funda
mental, hotăritor defi
nitiv, pentru istoria 
modernă a României 
al Partidului Comunist 
Român, singurul din 
această istorie venit la 
putere cu jertfe pe 
care, de asemenea, nu 
vom osteni niciodată 
să le omagiem, pen
tru a se face purtă
torul de cuvint al po
porului întreg și al 
idealurilor sale dintot- 
deauna, de libertate, 
de independență, de 
bunăstare pentru toți 
cei care s-au ridicat 
in lumina zilei prin 
muncă, de liniște și 
certitudine în fața vi
itorului, de progres și 
de solidaritate cu po
poarele lumii întregi 
năzuind spre propria 
lor identitate națională 
și socială' și politică.

In istoria României, 
în istoria ei modernă, 
partidul comunist este 
și va rămine așa, in 
istoria căreia azi ii 
sintem martori și au
tori, primul partid 
care, devenind de gu- 
vernămînt, a făcut din 
întreg electoratul său 
beneficiarul situației 
privilegiate care acum 
era și ea, pentru pri
ma dată în istoria 
noastră, situația po
porului întreg !

Sintem încă prizo

nierii — fericiți, ates
ta e cuvintul — ai si
tuației cind in cadrul 
democrației electorale, 
electoratul unui partid 
se confundă cu po
porul întreg șt poate 
că nu întotdeauna în
țelegem cu toată luci
ditatea ce înseamnă 
faptul că in România 
partidul comunist este 
partid de guvernă
mânt. Dar nu un partid 
de. guvernămint venit 
la putere pentru satis
facerea intereselor de 
grup electoral, căci la

Astra română, la Mica, 
la Baia de Arieș, la 
Malaxa, la Adriatica, 
etc., etc., etc. Cine nu 
înțelege, azi. dacă il 
invit la o comparație 
simplă, elementară, 
care e deosebirea din
tre Reșița cînd la pu
tere se afla partidul 
lui Auschnit și Reșița 
de azi și Hunedoara de 
azi șt tot județul Hu
nedoara de azi șt De
va de azi, ca să nu 
mai vorbesc despre 
Valea Prahovei domi
nată de afacerea „As-

ea, dreptatea socială 
și economică, se con
stituie singură în te
melia dreptății națio
nale și politice.

lată de ce, zic 
din nou, astăzi cind 
in istoria modernă a 
României a intervenit 
o nouă sărbătoare Și 
socială, și națională, și 
politică in același 
timp, sărbătoarea cre
ării Partidului Comu
nist Român, zi de la 
care au trecut șaizeci 
și unu de ani, este ca
zul să subliniem meri

nia socialistă, cunoscu
tă in lume, și respec
tată in lume ca stat 
independent și suve
ran și de sine hotăritor 
în politica sa internă 
și internațională este 
opera Partidului Co
munist Român. Tot ce 
e azi România socia
listă cu realizări pe 
care niciodată altfel, 
fără comuniști la pu
tere, nu le puteam nici 
visa, tot ce e România 
azi, cu prestigiul iden
tității politice viu lu
minat de voința noas

Conștiința de sine a națiunii noastre

noi acest grup electo
ral este chiar țara în
treagă care a votat a- 
titea legislaturi cu ini
ma curată și cu con
știința trează că vo
tează pentru ziua ei 
mai bună, de azi și de 
miine, pentru intere
sele ei proprii, pentru 
viitorul ei, pentru 
ceea ce poporul nu
mește, atit de nobil, 
„siguranța zilei de 
miine".

Eu nu vreau să vă 
reamintesc acum și 
aici, dumneavoastră, 
ce a însemnat și ce 
înseamnă mereu pen
tru fiecare sat, pentru 
fiecare comună, pen
tru fiecare tirg și oraș, 
pentru flecare stradă 
și cartier, pentru fie
care palmă de pămint 
românesc, pină la ur
mă, faptul că la cirma 
destinelor României 
contemporane se află 
Partidul Comunist Ro
mân și nu partidul li
beral și nu partidul 
țărănist care au fost la 
putere decenii întregi, 
se știe, spre ghiftuirea 
electoratului lor și a 
reprezentanților lor, la

trei Române" sau 
de „Româno-america- 
nei" legată cind de li
berali, cind de țâră-’ 
niști, șt Valea Praho
vei de azi, cind la pu
tere se află Partidul 
Comunist Român tri
mis la vremea lor 
și de țărăniști și 
de liberali in închi
soare tot pe Valea 
Prahovei, la Doftana I 

Nimeni nu neagă ni
mănui, azi, la noi, me
ritele autentice in 
timp, față de ideea de 
unitate națională și 
politică, meritele chiar 
ale altor partide, care 
au slujit clipa istoriei 
naționale, dar nimeni, 
in afara comuniștilor, 
n-a privit istoria cu 
obiectivitatea filozofiei 
materialist istorice, și 
nu putem face ab
stracție de faptul că 
ideea de națiune n-a 
fost întotdeauna și 
mai ales in prima par
te a istoriei moderne 
a României, determi
nată de ideea de drep
tate socială, singura 
dreptate fundamentala 
pentru că pe ea se 
sprijină și dreptatea 
națională, pentru că

tul fundamental al a- 
cestul partid venit la 
puterea de guvernă
mint la capătul unor 
lupte sociale și politi
ce și al unor jertfe 
comparabile prin puri
tatea de cristal a 
idealului care le-a In- 
suflețit cu tot ce a 
avut mai curat istoria 
de jertfe a întregului 
nostru popor. Iată de 
ce se cuvine să ară
tăm că meritul funda
mental al Partidului 
Comunist Român se 
întemeiază pe realiza
rea unității ideii de 
conștiință națională 
socialistă a întregului 
popor muncitor trăind 
intre hotarele de.veni- 
te sigure ale geogra
fiei românești.

Se poate spune azi, 
cu deplină liniște șl 
obiectivitate istorică și 
cu mindrie patriotică 
deplină, că Partidul 
Comunist Român, la 
șaizeci și unu de ani 
de la crearea sa, se 
constituie in coloana 
de granit a conștiinței 
de sine a națiunii ro
mâne.

Tot ce e azi Româ

tră, este opera parti
dului comunist.

Nimeni nu neagă azi 
șl nu ascunde și nu 
evită vsd considere 
realist nici lipsurile, 
nici greutățile, nici 
neajunsurile, nici ne
mulțumirile care sint 
și care sint și rezulta
tul clar al unei con
juncturi de criză eco
nomică mondială, dar 
nici nimeni nu poate 
nega că și ceea ce 
considerăm lipsuri și 
neajunsuri, și care vor 
mai'fi incă, nu sint, la 
riadul lor, trăite și în
registrate din perspec
tiva unui nivel de trai 
care altădată in anii, 
istoriei așa-zis moder
ne, sub ‘liberali și ță
răniști, și gogocuziști 
și argetoienlștf Și lâ- 
tărăscieni și așa mai 
departe, nici nu putea 
fi visat.

Ajunși aici, e timpul 
să fim pină la capăt 
cinstiți cu obiectivita
tea istorică și să recu
noaștem că și in spa
țiul istoriei noastre 
socialiste epoca pe 
care o numim azi, cu 
deplin temei, epoca

Ceaușescu este, la rin- 
dul ei hotărîtoare, 
pentru destinul con
temporan al României, 
pentru viitorul nos
tru, al românilor, pen
tru conștiința de sine 
a națiunii.

Noi am redobîndlt 
în epoca Ceaușescu, 
așa cum știm azi cu 
toții, conștiința de sine 
națională, noi am re- 
dobindit, in anii isto
riei dominați de spiri
tul acestui mare con
ducător de partid și 
național, conștiința po
litică independentă in 
ansamblul contextului 
politic socialist, noi 
am construit in aceas
tă epocă atit de pro
priu numită Ceaușescu 
edificiul material al 
conștiinței de sine ro
mânești, in acord de
plin cu milenara noas
tră tradiție patriotică.

Noi am ieșit in lume 
în această epocă pe 
drept cuvint cunoscută 
in istoria modernă a 
României, cu numele 
Ceaușescu, pentru pri
ma dată ca țară socia
listă independentă și 
singură stăpină pe de
cizia ei internă și in
ternațională.

Noi sintem azi 
România lui Nicolae 
Ceaușescu, așa cum 
toate marile epoci ale 
renașterii naționale 
românești au fost e- 
pocile unor conducă
tori pentru care ideea 
de jertfă în numele 
patriei a fost idealul 
suprem.

Ca scriitor al istori
ei contemporane a 
României sint convins 
că slujesc o epocă a 
renașterii naționale și 
la. aniversarea Parti
dului Comunist Român 
sint mîndru să mă re
vendic din rîndurile 
lut, din rîndurile par
tidului comunist care 
a intrat in conștiințe 
cu numele : Partidul, 
Ceaușescu, România.

!
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă prietene,

Am primit cu recunoștință amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare 
cu ocazia zilei mele de naștere.

îmi face plăcere să transmit Excelenței Voastre profundele mele 
mulțumiri pentru sentimentele dumneavoastră nobile față de mine și poporul 
egiptean care a redobîndit Sinaiul ca rezultat al Tratatului de pace 
egipteano-israelian.

Poporul egiptean mi se alătură în a exprima Excelenței Voastre Înaltă 
apreciere și respect pentru poziția dumneavoastră prietenească și sprijinul 
determinant în eforturile noastre vizînd statornicirea unei păci globale și 
durabile în Orientul Mijlociu. Sperăm cu încredere în continuarea acestui 
rol pozitiv, alături de toate celelalte popoare și țări iubitoare de pace, 
pentru a da impuls procesului de pace, în vederea realizării unei reglementări 
globale, juste și durabile in regiunea noastră, pentru bunăstarea și progresul 
popoarelor sale.

Sintem convinși că relațiile apropiate și cooperarea fructuoasă existente 
in mod fericit între țările noastre prietene se vor dezvolta și vor crește 
pe mai departe, în interesul lor comun și pentru cauza păcii și securității 
mondiale.

Vă rog să acceptați, Excelența Voastră, salutările mele cele mai sincere, 
odată cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și 
de continuă bunăstare și progres pentru poporul român prieten.

Cu cea mai înaltă stimă și considerație,

MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți viile mele mulțumiri pentru felicitările și urările pe 
care mi le-ați adresat cu prilejul aniversării mele.

MARGARETA a II-a
Regina Danemarcei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru 
amabilul mesaj adresat cu prilejul zilei mele de naștere.,

KARL AL XVI-LEA GUSTAF
Regele Suediei

Vineri s-au încheiat. în Capitală, 
lucrările simpozionului național cu 
tema ..Concepția președintelui 
Nicoțae Ceaușescu cu privire la 
căile -t mijloacele de combatere și 
prevek fe a infracțiunilor", presti
gioasă manifestare științifică ce a 
reunit cadre din procuratură, justi
ție. organe ale Ministerului, de In
terne. activiști ai organizațiilor de 
tineret, cercetători științifici, cadre 
didactice universitare din domeniul 
dreptului, sociologiei, criminologiei 
si medicinei legale, precum și repu
tat! specialiști din sfera dreptului 
penal și a cercetării criminologice 
de peste hotare.

La închiderea lucrărilor' simpozio
nului au participat tovarășii Ion Co- 
man. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. George Homoștean, ministru 
de interne. Nicolae Popovici. procu
ror general. Gheorghe Chivulescu, 
ministrul justiției, Pantelimon Gă- 
vănescu. prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului. Ion Sălăjan. președintele 
Tribunalului Suprem.

în cadrul ultimei ședințe plenare 
au prezentat comunicări prof. dr. 
Denis Szabo din Canada, președinte
le Societății Internaționale de Cri
minologie. directorul Centrului In
ternațional de Criminologie Compa
rată. K. F. Skvorțov. director ad
junct al Institutului unional pentru 
studierea cauzelor șl elaborarea mă
surilor de prevenire a criminalității 
din cadrul Procuraturii Generale a 
U.R.S.S., B. V. Panev. șef de sector 
la Consiliul Interdepartamental de 
Cercetări Criminologice din cadrul 
Procuraturii Principale a R. P. Bul
garia. G. Camerini, director general 
in Ministerul Justiției al Italiei, ge- 
neral-maior J. Kollar, adjunct al 
procurorului general al R. S. Ceho
slovace.

în cuvîntul de închidere rostit de 
ministrul justiției, Gheorghe Chivu
lescu, 6-a arătat că întreaga desfă

Prestigioasă manifestare științifică
șurare a lucrărilor a relevat cu preg
nanță principalele trăsături ale le
gislației noastre penale, rolul și sar
cinile colectivității, ale întregii so
cietăți in activitatea de prevenire a 
faptelor antisociale, precum și liniile 
directoare — teoretice și metodolo
gice — ale cercetării criminologice 
in fundamentarea științifică a acti
vității de prevenire și combatere a 
infracțiunilor.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la simpozion 
au adoptat textul unei telegrame 
adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, in 
care se spune, printre altele : Parti
cipanții la simpozionul național au 
primit cu deosebită mindrie salutul 
și urările de succes ce ne-au fost 
transmise cu prilejul deschiderii lu
crărilor și vă exprimăm cele mai 
alese sentimente de dragoste 
nețărmurită, înaltă stimă și profund 
respect pentru excepționala dumnea
voastră activitate dedicată ridicării 
pe noi culmi de progres și civiliza
ție a scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România, instaurării 
unui climat de pace și înțelegere 
între toate popoarele, făuririi unei 
lumi mai bune șl mai drepte, fără 
arme și fără războaie.

Participanții la simpozion au scos 
în evidență in mod deosebit, în 
municările prezentate, însemnătatea 
— teoretică și practică — pentru ac
tivitatea juriștilor, a concepției, 
strălucit elaborată și fundamentată 
de dumneavoastră, cu privire la 
căile și mijloacele de prevenire și 
combatere a infracțiunilor în etapa 
actuală de dezvoltare a țării noas
tre, creșterea rolului colectivelor de 
oarheni ai muncii în sancționarea, 
reeducarea și reintegrarea socială a 
celor care au comis abateri sau alte 
încălcări ale legii și reflectarea aces
teia in noua legislație penală, con

Cronica zilei

Recepție cu prilejul Zilei 
naționale a Cehoslovaciei

Cu prilejul Zilei naționale a Ce
hoslovaciei. ambasadorul acestei țări 
la București. Josef Simon, a oferit 
vineri o recepție.

Au participat tovarășii Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Emilia Sonea, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Iosif Uglar, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
Ana Mureșan și loan Avram, mi
niștri, Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C-C- al P.C.R., Du
mitru Bejan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, general-colonel Marin Nicolescu, 
adjunct al ministrului apărării națio
nale, reprezentanți ai unor organi
zații de masă, generali și ofițeri su
periori, oameni de știință și cultură.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a 37-a ani

versări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub dominația fascistă, ambasa
dorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești, Josef Simon, a depus, vineri 
dimineața, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 

10 și 11 mai. In țară : Vreme schimbă
toare, cu cerul variabil. Se vor sem
nala averse izolate de ploaie, îndeosebi 
in regiunile nordice și la munte. Vint slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 4 și 14 
grade, iar cele maxime intre 18 șl 26 
de grade, izolat mai ridicate.

cepție bazată pe îmbinarea umanis
mului socialist cu intransigența re
voluționară, pe larga participare a 
oamenilor muncii la înfăptuirea 
justiției și asigurarea ordinii de 
drept, pe perfecționarea continuă a 
activităților politico-educative în ve
derea dezvoltării conștiinței socialis
te a tuturor cetățenilor.

Lucrările simpozionului au consti
tuit un nou prilej de manifestare a 
deplinei adeziuni a participanților 
la întreaga politică internă și exter
nă a partidului nostru, al cărei pro
motor neobosit sînteți dumneavoas
tră. de exprimare a deosebitei admi
rații pentru modul strălucit în care 
acționați în vederea transpunerii 
neabătute in viață a Programului 
Partidului Comunist Român, a sar
cinilor stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului nostru in toa
te domeniile de activitate.

Pe deplin conștienți de sarcinile 
de mare răspundere ce le revin din 
hotărîrile de partid și legile țării, 
participanții la simpozion, toți ju
riștii vă asigură, mult stimate tova
rășe secretar general, că vor acționa 
in întreaga lor activitate pentru res
pectarea neabătută a Constituției și 
legilor tării, pentru prevenirea și 
combaterea oricăror manifestări in
fracționale. Alături de întregul nos
tru popor, juriștii, împreună cu cei
lalți specialiști in domeniul științe
lor sociale participant la acest sim
pozion, se angajează în fața parti
dului. a dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să nu-și precupețească eforturile 
pentru traducerea în viată a mărețe
lor obiective stabilite de Congresul 
al XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân, pentru dezvoltarea conștiinței 
juridice socialiste a tuturor cetățe
nilor. in spiritul respectării neabă
tute.a hotărîrilor de partid și a le
gilor țării, aducindu-și astfel con
tribuția la înflorirea scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă 
România. (Agerpres)

r
CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMAI ARA

OAMENII OGOARELOR-LA DATORIE
încheierea semănatului la toate culturile, prășitul, 

recoltarea furajelor - urgențele acestor zile

BACĂU: Grădinarii harnici pregătesc 
o recoltă bogată

Toate forțele mecanice și manu
ale din legumicultura județului 
Bacău sînt concentrate în aceste 
zile la plantatul răsadurilor în 
cimp și la semănatul culturilor le
gumicole de sezon : fasole pentru 
păstăi, castraveți, bame, dovlecei 
etc. Ing. Silviu Strasser, directorul 
trustului județean horticol, afirma 
că în acest an plantatul răsaduri
lor în cîmp a început cu circa 10 
zile mai devreme față de anii an
teriori și se depun eforturi ca în
treaga suprafață prevăzută pentru 
a fi cultivată cu tomate, varză, 
ardei etc. să fie plantată pină Ia 20 
mai. Această grabă seț datorește în 
primul rind sporirii suprafețelor 
cultivate cu legume cu circa 200 
ha, precum și asigurării de către 
specialiștii de la stațiunea de cer
cetare și producție legumicolă din 
Bacău a unor însemnate cantităti 
de răsaduri de tomate dintr-un 
soi timpuriu creat de el care a- 
junge la maturitate cu o lună de 
zile mai devreme față de cele cul
tivate. în mod obișnuit în această 
zonă.

Pină la această dată s-a încheiat 
plantatul verzei timpurii și de vară, 
iar in fermele de producție ale 
stațiunii de cercetări legumicole și 
cooperativa agricolă din Tamași 
ș-a încheiat și plantatul tomatelor. 
O activitate intensă am întilnlt în 
ferma legumicolă a cooperativei 
agricole din Mărgineni. Peste 150 
de oameni plantau răsadurile de 
tomate, prășeau varza timpurie, 
pregăteau terenul pentru planta
rea ardeilor grași. Șefa fermei, 
ing. Natalia Hogaș, ne spunea că 
se asigură cel puțin 50 000 fire de 
tomate și 100 000 de fire de ardei 
Ia hectar.

Muncă intensă, bine organizată 
găsirii și in grădinile de legume 
ale asociațiilor intercooperatiste de 
la Răcăciuni, Hemeiuși. Sascut. ca 
și ale cooperativelor agricble din 
Tamași, Buhoci, Traian. întreaga 
activitate se desfășoară sub în

TIMIȘ: Viteza medie de lucru s-â dublat, 
dar persistă mari diferențe intre unități

Județul Timiș se numără- printre 
marii cultivatori de soia, suprafața 
destinată acestei culturi fiind de 
30 300 hectare. Față de data calen
daristică la care ne aflăm, semă
natul este însă intîrziat, pină vineri 
seara (7 mai) Sămînța fiind pusă 
sub brazdă pe 22 000 hectare. Exis
tă și o cauză obiectivă a acestei si
tuații : instabilitatea vremii și mai 
ales excesul de umiditate care a 
afectat, multe zone ale județului. 
Nu mai puțin adevărat este insă că 
s-au făcut simțite și o seamă de 
carențe de ordin tehnic și organi
zatoric în activitatea unor unități, 
ce au împiedicat serios desfășura
rea normală a activității în cimp. 
Numai așa se explică unele mari 
decalaje existente între consiliile 
agroindustriale vecine sau între 
unități din cadrul aceluiași consi
liu. Bunăoară, în timp ce in consi
liul agroindustrial Timișoara supra- 

drumarea specialiștilor, respectîn- 
du-se cu strictețe tehnologiile de 
lucru. La Buhoci, de pildă, in lun
ca Șiretului, peste 140 de oameni 
și un număr de mașini munceau la 
plantatul tomatelor, la semănatul 
fasolei pentru păstăi și al castra
veților. Aflat de față, ing. Dumi
tru Tărniceru, directorul I.L.F. 
Bacău, ne-a informat că oamenii 
de aici fac o lucrare de calitate 
care să le asigure pe cele 100 ha 
de grădină producții maxime. Pină 
vineri, 7 mai, se plantase varza și 
conopida pe întreâga suprafață 
planificată și aproape jumătate din 
suprafața prevăzută pentru tomate.

Din situația operativă aflată la 
direcția agricolă județeană am re
ținut faptul că numai în două zile 
au fost plantate cu tomate a- 
proape 200 ha de grădină din cele 
783 ha prevăzute, aproape întrea
ga suprafață cu varză de vară, 
circa 25 1a sută din suprafața pre
văzută pentru ardei grași și au 
fost insămînțate mai mult de ju
mătate din suprafețele planificate 
pentru culturile de fasole verde și 
castraveți. Dar, în vreme ce unii 
abia prididesc cu treburile, alții 
amină in mod nejustificat scoate
rea in cimp a răsadurilor. Dacă la 
Mărgineni și Hemeiuși plantatul 
răsadurilor de varză de vară s-a 
încheiat de mult, alături, la 
Buhuși. această lucrare nici mă
car nu a ' început. Tot la 
Buhuși, ca și în cooperativele agri
cole din Păncești și Săucești nu 
a început nici plantatul răsaduri
lor de tomate. Material săditor 
există suficient, teren pregătit de 
asemenea, iar timpul s-a încălzit 
de-a binelea. Ce așteaptă atunci 
conducerile unităților respective 1 
Pentru că, se știe, orice zi întîrzie- 
re la plantat nu duce decît la di
minuarea producției de legume. 
Se impun ca atare măsuri urgente 
pentru ca și unitățile rămase în 
urmă să pășească în rind cu cele 
fruntașe din județ. (Gh Baltă, co
respondentul „Scînteil").

• fața semănată reprezintă 88 la sută 
din plan, in consiliul unic agroin
dustrial vecin — Jebel — nu s-a în- 
sămînțat decit 37 tă sută din su
prafața prevăzută. Și mai conclu
dent este exemplul consiliului unic 
agroindustrial Bethausen, unde, în 
timp ce la cooperativa agricolă de 
producție semănatul soiei se desfă
șoară cu toate forțele, pe terenuri
le întreprinderii agricole de stat de 
aici lucrarea nici nu st început.

Analizînd stadiul însămînțării 
soiei, comandamentul județean pen
tru coordonarea lucrărilor agricole 
a stabilit noi măsuri de impulsio
nare a ritmului de lucru, astfel ca 
pină la sfîrșitul acestei sâptămini 
semănatul acestei culturi să se în
cheie in toate unitățile. S-au orga
nizat acțiuni de intr-ajutorare cu 
forțe mecanice între consiliile unice

STADIUL PLANTĂRII Șl ÎNSĂMÎNȚĂRII 
LEGUMELOR DE CÎMP LA DATA DE 7 MAI

agroindustriale vecine și între uni
tățile din cadrul aceluiași consiliu. 
Cadrele de conducere și specialiștii 
de la consiliile unice agroindustria
le și din unitățile agricole urmă
resc permanent starea terenurilor 
pentru a depista solele zvintate 
unde sînt dirijate operativ mijloa
cele mecanice. Datorită acestui mod 
eficient de muncă, în ultimele zile 
ritmul de lucru la semănatul soiei 
s-a dublat Miercuri (5 mai), bună

r-Ej

GIURGIU: Lanurile așteaptă acum 
mina gospodarilor

Vremea călduroasă din ultimele 
"zile i-a îndemnat pe harnicii lucră
tori ai ogoarelor din județul Giur
giu să iasă cu toate forțele la în
treținerea culturilor semănate în 
primăvară. Sfecla de zahăr de la 
cooperativele agricole Malu și 
Slobozia a înverzit cimpul. Aici 
sute de oameni au fost mobilizați 
la îndepărtarea buruienilor și rări- 
tul plantelor, pentru a rămini 
100 000—110 000 de plante recoltabi- 
le la hectar. Președintele coopera
tivei agricole Slobozia, ing. Emil 
Pascu, ne spunea că în acest an 
cultura sfeclei de zahăr se prezin
tă foarte bine și promite o recoltă 
bogată. De aceea, acum, la prima 
prașilă, se acordă o mare atenție 
pentru păstrarea densității și, mai 
ales, pentru combaterea dăunăto
rilor. Joi, in această unitate agri
colă, mai bine de 200 de coopera
tori se aflau la prășit, lăsind in 
urma lor pămîntul bine curățat de 
buruieni.

A început prima prașilă la floa- 
rea-soarelui și la porumb, culturi 
care au răsărit in majoritatea uni
tăților. La cooperativele agricole de 
producție Daia și Frățești s-a efec
tuat prima prașilă pe aproape 200 
hectare cu floarea-soarelui. Pre
ședintele consiliului unic Frățești, 
Gheorghe Martinescu, pe care l-am 
întilnit pe una din solele de la coo
perativa agricolă Daia, ne spunea 
că in întreg consiliul specialiștii și 
cooperatorii se ocupă cu toată răs
punderea de întreținerea culturilor 

A

oară, s-au însămînțat cu soia 4 317 
hectare, față de numai 1 983 hecta
re in ziua precedentă, in cursul zilei 
de joi (6 mai) au raportat înche
ierea acestei lucrări toate unitățile 
din cadrul consiliului unic agro
industrial Variaș, precum și multe 
cooperative agricole și întreprin
deri agricole de stat din consiliile 
unice agroindustriale Biled. Banloc, 
Ceacova, Sinnicolau Mare. (Cezar 
Ioana, corespondentul „Scintell").

șl combaterea dăunătorilor. Pe în
treg consiliul s-au prășit manual 
450 hectare cu floarea-soarelui, iar 
aproape 600 hectare cu porumb 
pentru boabe au fost prășite me
canic. Mai consemnăm, ca o lucra
re deosebit de importantă, faptul că 
la I.P.L. Uzunu, ca și la asociația 
legumicolă din Vedea a început 
plantarea >în cîmp a tomatelor, 
ardeiului și vinetelor.

Directorul general al direcției a- 
gricole județene, ing. Gheorghe 
Nițu, ne Împărtășea bucuria că in 
intreg județul culturile se prezintă 
foarte bine. Atît floarea-soarelui, 
cit și porumbul au răsărit frumos, 
cu o bună densitate, care va trebui 
menținută cu atenție la executarea 
lucrărilor de întreținere a culturi
lor. Concomitent cu efectuarea pri
mei prașile manuale și mecanice, 
in toate unitățile agricole din ju
deț, în aceste zile se desfășoară cu 
intensitate și acțiunea de recoltare 
a furajelor. De pe cele 10 139 hec
tare, cit cuprinde baza furajeră, se 
recoltează zilnic masa verde pentru 
fin de pe cite 660 hectare. In acest 
scop lucrează 500 de tractoare, a- 
proape 700 de mașini speciale de 
cosit pentru fin și semlfîn și un 
mare număr de căruțe la transpor
tul acestuia în baza furajeră. La 
Putineiu, la Ghimpați. Schitu, Că- 
lugăreni și Mihăilești se acordă o 
grijă deosebită pentru strîngerea și 
depozitarea tuturor furajelor. (Pe
tre Cristea, corespondentul „Scin- 
teii").

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit, 
vineri, pe Marko Xega, adjupet al 
ministrului comerțului exterior din 
Albania.

în cadrul întrevederii au fost a- 
bordaU probleme ale relațiilor eco
nomii tale dintre cele două țări, 
precum și posibilitățile existente în 
vederea extinderii în continuare a 
schimburilor comerciale dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Socialistă Albania, în 
Interesul reciproc, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

Au participat Ion Stoian. adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
precum și Jordan Pani, ambasadorul 
Albaniei la București.

★
Tovarășul Ion Pățan, viceprim» 

ministru al guvernului, ministrul 
aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, a primit pe tovarășul Heinz 
Fahrenkrog, președintele Uniunii 
cooperativelor de consum din R.D. 
Germană, care a efectuat o vizită 
în țara noastră.

în cadrul întrevederii, desfășu
rată intr-o atmosferă caldă, priete
nească, au fost evidențiate bunele 
raporturi statornicite între țările și 
popoarele noastre și au fost abordate 
unele aspecte ale dezvoltării si am
plificării in continuare a relațiilor 
de colaborare și cooperare econo
mică. îndeosebi în domeniul schim
burilor reciproce de mărfuri dintre 
cele două uniuni ale cooperației de 
consum.

La primire a participat tovarășul 
Paul Niculescu. președintele Uni
unii centrale a cooperativelor de pro
ducție, achiziții șl desfacere a măr
furilor (CENTROCOOP).

A fost de față Siegfried Bock, am
basadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

★
în zilele de 5—7 mai a avut loc o 

lntîlnire între președintele Uniunii 
centrale a cooperativelor de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfuri
lor, Paul Niculescu, și președintele 
Uniunii cooperativelor de consum din 
R.D. Germană, Heinz Fahrenkrog.

Cu acest prilej s-a făcut un schimb 
reciproc de informații despre activi
tatea cooperației din cele două țări, 
s-a analizat stadiul dezvoltării rela
țiilor dintre cele două organizații, 
constatîndu-se cu satisfacție că aces
tea s-au intensificat continuu, in 
consens cu relațiile dintre cele două 
țări și popoare, in spiritul înțelegeri
lor dintre secretarul general al Par
tidului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și secre
tarul general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Germa
ne. tovarășul Erich Honecker.

La încheierea convorbirilor a fost 
semnat un nou Acord de colaborare 
pe o perioadă de 5 ani, care prevede 
dezvoltarea schimburilor comerciale, 
organizarea de „sâptămini ale coope
rației" cu vinzare de mărfuri.* coo
perarea in diverse domenii de acti
vitate cooperatistă, schimburi de spe
cialiști și altele.

La semnare a fost prezent amba
sadorul R.D. Germane la București.

Oaspetele a vizitat unități de pro
ducție și comerciale ale cooperației 
de producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor din județele Argeș și 
Dîmbovița.

★ i
în zilele de 6 și 7 mai au avut loc 

la Timișoara tratative comerciale 
româno-iugoslave, la care au parti
cipat o delegație a Ministerului Co
merțului Interior, condusă de Dumi
tru Petrescu, prim-adjunct al minis
trului, și o delegație a Consiliului 
Executiv al Adunării provinciei so
cialiste autonome Voivodina. condusă 
de Svetozar Rakici, președintele Co
mitetului pentru relațiile internațio
nale al provinciei Voivodina. Proto
colul semnat cu acest prilej cuprinde 
listele de mărfuri pentru schimburile 
de produse pe anul 1982 între județe
le limitrofe din România și Iugosla
via. precum și măsuri privind creș
terea in continuare a volumului și 
diversificarea sortimentală a acestor 
schimburi comerciale.

★
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de Ziua mondială a Crucii Roșii. în 
București s-au desfășurat, vineri, lu
crările simpozionului cu tema „O- 
mul. telul suprem al politicii parti
dului si statului nostru. Contribuția
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Crucii Roșii la ocrotirea sănătății 
populației".

Au luat cuvintul general-maior 
loan Geoană, vicepreședinte al Con
siliului Național al Societății de 
Cruce Roșie, dr. Mircea Dumitru, di
rectorul Institutului de gerontologie 
și geriatrie, dr. Mioara Mincu. di
rectorul Spitalului „Ion Cantacu- 
zino". membru al Consiliului Națio
nal al Societății de Cruce Roșie, și 
Constantin Bădău. director general 
în Ministerul Muncii, membru al Bi
roului Executiv al Consiliului Na
țional al Societății de Cruce Roșie. 
Vorbitorii au subliniat grija parti
dului și statului nostru pentru o- 
crotirea sănătății populației, acțiu
nile întreprinse în acest scop, pre
cum și realizările dobindite. A fost 
evidențiată, totodată, contribuția tot 
mai substanțială pe care Societatea 
de Cruce Roșie, cei aproape 7 mi
lioane de membri ai săi o aduc la 
apărarea sănătății oamenilor, la dez
voltarea spiritului de solidaritate și 
întrajutorare umană.

Cu acest prilej au fost înmînate 
distincții de „evidențiat în activita
tea de Cruce Roșie" unor merituoși 
activiști voluntari.

★
La sediul Asociației de Drept In

ternational și Relații Internaționale 
din București s-a desfășurat, vineri, 
o masă rotundă în cadrul căreia 
prof. dr. Cornelius-Dima Drăgan. re- 
flactor-șef al publicațiilor „Tricolo
rul" și „Studia bibliologica" din To
ronto. Canada, a prezentat o expu
nere privind momente din istoria re
lațiilor romftno-canadiene.

Au participat cadre didactice uni
versitare. reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ziariști.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Canadei la București.

* (Agerpres)
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NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
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EXTRAGEREA I : 70 13 35 41 90 73 

72 65 27.
EXTRAGEREA A II-A : 20 38 1 S3 

75 34 48 6 89.

în actualitate: RECOLTAREA FURAJELOR
în aceste zile se strînge prima 

recoltă de furaje din actualul an. 
O suprafață de peste patru sute de 
mii de hectare este ocupată cu cul
turi pentru masă verde : rapiță, io- 
lium, secară și altele. Recoltarea 
culturilor de toamnă pentru masă 
verde trebuie încheiată în. 2—3 zile 
de la începerea acestei lucrări in 
flecare unitate agricolă. Aceasta se 
imputle din două motive : furajele 
recoltate devreme au o calitate su
perioară, iar terenul respectiv tre
buie eliberat și pregătit în vederea 
reinsămînțăril’ altor culturi.

Care este stadiul reparațiilor, cum 
este corelată capacitatea de recol
tare cu cerințele unităților agrico
le ? Consemnăm răspunsul primit 
de la tovarășul Costicâ Leu, direc
tor al Direcției generale economice 
a mecanizării din Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare : 
„Repararea combinelor, vindrove- 
relor și celorlalte utilaje de recol
tat a fost concentrată in centre și 
ateliere specializate din cadrul fie
cărui județ. Prioritate se acordă u- 
tilajelor necesare recoltării plante
lor furajere de primă apariție. Si
tuația reparațiilor e mai bună decit 
in anii precedent!. Din 3 340 com
bine tip CAF programate au fost 
reparate 3 273. adică 98 la sută. Pină

total. De asemenea, este pe termi

acum s-au reparat 15 000 combine 
tip CSU, reprezentind 98 la sută din

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

MONDIALELE DE BOX în cîteva rînduri
în cea de-a 6-a reuniune a cam

pionatelor mondiale de box de la 
Miinchen, pe ringul arenei „Olimpia" 
au luptat pugiliștii categoriei ușoare 
(63.500 kg). O aplaudată victorie la 
puncte (decizie 5—0) a repurtat Mir
cea Fulger (România), Învingător in 
fața japonezului Masahiro Tanabu. 
Boxerul cubanez Carlos Garcia a 
reușit să-1 învingă prin abandon in 
repriza a 3-a pe unul dintre favoriții 
categoriei, Vasili Șisov (U.R.S.S.). 
Alte rezultate : Ronzoni (Italia) b.p. 
Nwkolo (Nigeria) ; Hughes (S.U.A.) 
b.p. Song Shan Son (R.P.D. Coreea
nă) ; Kopzog (R.F. Germania) b.p. 
Ganev (Bulgaria) ; Puzovlci (Iugo
slavia) b.p. Luis Garcia (Venezuela) ; 

nate repararea cositorilor și greble
lor mecanice. Unele întîrzieri se 
înregistrează la combinele E-280, 
reparate in proporție de numai 89 
la sută, și la vindroverele autopro
pulsate E-301, din care sînt gata de 
lucru doar 93 la sută ; rămînerea în

• Lucrările de reparare a utilajelor — cit mai 
grabnic încheiate !

• în fiecare unitate agricolă este necesară consti
tuirea de formații de mecanizatori specializate 
pentru strîngerea și depozitarea plantelor de 
nutreț . .

urmă se datorează, în cea mai mare 
parte, neasigurărli unor piese de 
schimb".

întreprinderea mecanică de utila
je Medgidia, bunăoară, a livrat 
doar 5 014 role de ghidare din 18 000 
contractate ; 301 cuțite din 1 500 și 
numai 262 ace cu rolă pentru pre
să din 5 300. De asemenea, sînt res
tanțe mari la reperele ax princi
pal, contracuțit și altele.

în 'prima etapă de recoltare, cea 
mai mare cantitate de masă verde, 
îndeosebi în zonele de cimpie, ur

Schwarz (R.D. Germană) b.p. Decker 
(Anglia).

Aseară, pugilistul român Viorel 
Ioana a repurtat o splendidă victo
rie în limitele categoriei semiușoa- 
ră. întrecind Ia puncte pe campionul 
Poloniei, Kazimierz Adach. Decizia 
(5—0) acordată in unanimitate de 
juriu s-a datorat boxului mai tehnic 
și mai clar practicat de sportivul 
român, care in toate cele trei repri
ze a punctat prin lovituri variate. 
Victoria de aseară confirmă forma 
bună a reprezentantului nostru, ca
lificat acum în sferturile de finală.

în limitele categoriei semimuscă 
Sandu Petrescu (România) a pier
dut la puncte in fata lui Young Mo 
Huh (Coreea de Sud). 

mează să fie conservată sub formă 
de fin. Pentru aceasta există 5 332 
cositori mecanice și 5 800 greble 
mecanice. De asemenea, au fost 
modernizate și sint in stare de 
funcționare 3 300 echipamente de 
recoltat ierburi. Numeric există 

utilaje multe, chiar foarte multe. 
Dar faptul că o bună parte din co- 
sitorile și greblele mecanice nece
sare la prepararea finului n-au mai 
fost utilizate de mulți ani este de 
natură să pună sub semnul între
bării funcționarea acestora. în ju
dețul Călărași s-au reparat 90 la 
sută din cositorile mecanice exis
tente, iar în județul Constanța doar 
82 la sută. Nu o dată ni s-a spus : 
cositorile mecanice au un randa
ment scăzut, lățime de lucru mică 
și nu folosesc decit 9 C.P., adică 
foarte puțin din puterea tractoru

• în cadrul „Daciadei", azi de Ia 
ora 13 la poligonul I.T.B. (bd. Ion 
Șulea) are loc un concurs automobi
listic de îndemînare. organizat de fi
liala A.C.R. București, în colaborare 
cu asociația sportivă I.T.B. înscrieri
le se pot face și la start, pină la 
ora 12.

• Cea de-a 35-a ediție-jubiliarâ a 
competiției cicliste internaționale 
„Cursa Păcii", cea mai importantă în
trecere a rutierilor amatori, se va 
desfășura anul acesta pe traseul Pra- 
ga — Varșovia — Berlin între 9 și 
23 mai în 12 etape însumind circa 
2 000 km.

La start vor fl prezențî peste 100 
de rutieri din 18 țări, intre care și 

lui. Totuși la o viteză de înaintare 
de 6—8 km pe oră randamentul a- 
cestora, de 10—15 hectare pe zi, este 
practic egal cu al vlndroverelor 
tractate — utilaje de aproape zece 
ori mai grele și mai scumpe. Pină 
cînd unitățile agricole vor dispune 
de cositori mecanice de înalt ran
dament trebuie să le folosească și, 
în primul rind, să le pună în stare 
de funcționare pe cele existente.

în aceste zile, concomitent cu în
cheierea reparațiilor sint necesare 
constituirea formațiilor specializa
te de mecanizatori și instruirea 
lor în ceea ce privește întreținerea 
și reglarea combinelor autopropul
sate și a celorlalte utilaje de re
coltat furaje. Pentru a funcționa 
normal, neîntrerupt, aceste utilaje 
trebuie să fie repartizate celor mai 
experimentați mecanizatori, care să 
lucreze permanent la recoltarea fu
rajelor — din primăvară pină in 
toamnă. Recoltarea plantelor de 
nutreț timpurii este un bun prilej 
pentru a proba în condiții de lucru 
funcționalitatea combinelor și a ce
lorlalte utilaje, pentru a face din 
timp remedierile ce se impun. 
Esențial este să fie puse în stare de 
funcționare și folosite la întreaga 
capacitate toate mijloacele meca
nice și de transport pentru a re
colta furajele la timpul optim și 
fără pierderi.

C. BORDEIANU

România, participantă la toate cele 34 
de ediții de pină acum. Din echipa 
țării* noastre fac parte Mircea Ro- 
mașcanu, unul dintre „veteranii" 
Cursei, prezent pentru a 7-a oară la 
întrecere, Traian Sirbu, Constantin 
Căruțașu, Ionel Gancea. Constantin 
Paraschiv și Comei Nicolae.

• La Istanbul s-a încheiat campio
natul balcanic masculin de baschet, 
în ultimele două partide au fost în
registrate următoarele rezultate : Iu
goslavia — Turcia 85—75 (50—36) ; 
România — Grecia 102—93 (50—38). 
Clasamentul final : 1. Iugoslavia — 8 
puncte ; 2. Turcia — 6 puncte ; 3. 
Bulgaria — 4 puncte ; 4. România — 
2 puncte ; 5. Grecia — zero puncte.



încheierea lucrărilor reuniunii „Grupului 
celor 77“

• Adoptarea programului de dezvoltare a cooperării econo
mice și tehnico-științiiice • Crearea centrului pentru știință 

și tehnologie al țărilor nealiniate
DELHI 7 (Agerpres). — La Delhi 

s-au încheiat lucrările reuniunii 
„Grupului celor 77", consacrată coo
perării in domeniul științei si teh
nologiei. Delegații au adoptat un 
program menit să permită identifi
carea formelor si modalităților de 
dezvoltare și diversificare a colabo
rării și cooperării economice și teh- 
nico-știintifice. Ei au aprobat, de a-

Acțiuni de masă împotriva instalării 
euroracheteior în Sicilia

ROMA. Pină la sfîrșitul lunii trecute, peste 100 000 de locuitori ai 
Siciliei semnaseră Apelul Comitetului pentru pace din insulă, care se 
pronunfă împotriva instalării la baza militară din localitatea Comiso a 
noilor rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune. Agenția 
A.D.N. informează că in Sicilia continuă acțiunile de stringere de sem
nături pe Apelul pentru pace. în gara centrală din Palermo a fost, de 
asemenea, afișat textul apelului, fiind creat un punct unde acesta poate 
fi semnat.

„Necesitatea reinstaurării unității celor doua 
state yemenite" 

subliniată în cadrul convorbirilor la nivel înalt de la Taez
SANAA 7 (Agerpres). — La Taez 

s-au încheiat convorbirile dintre 
președintele Republicii Arabe Yemen, 
Aii Abdallah Saleh, și președintele 
Prezidiului Consiliului Suprem al 
Poporului ,al Republicii Democrate 
Populare Yemen. Aii Nasser Mo
hammed. care a efectuat o vizită 
oficială în R. A. Yemen. Cei doi 
șefi de stat, se spune în comunica
tul de presă, reluat de agenția 
M.E.N.. au efectuat un amplu schimb

Greva populației druze de pe înălțimile Golan
TEL AVIV 7 (Agerpres). — Citind 

un purtător de cuvînt al poliției 
israeliene, agențiile France Presse și 
Reuter informează că șase persoane 
druze din înălțim'le Golan au fost 
rănite vineri în timpul unor mani
festații de protest împotriva autorită
ților de ocupație. Poliția israelianăa 
făcut uz de arme de foc. Printre ră

^Agențiile de presa 
pe scurt

CONVORBIRI EGIPTEANO—SU
DANEZE; Președintele Egiptului, 
Hosni Mubarak, a efectuat o vizită 
la Khartum, unde a avut convor
biri cu președintele Sudanului, 
Gaafar Nimeiri. Cei doi șefi de stat 
au trecut in revistă ultimele eveni
mente din regiunea Orientului Mij
lociu și din lumea arabă, precum 
și unele probleme africane.

ÎNTREVEDERE CHINO-AMERI- 
CANĂ. Vicepreședintele Statelor 
Unite, George Bush, care a sosit 
vineri la Beijing, a avut o între
vedere cu Wan Li, vicepremierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze. 
După cum informează agenția Chi
na Nouă, cu acest prilej. Bush a 
înminat o scrisoare adresată pre
ședintelui C.C. al P.C. Chinez. Hu 
Yaobang, de președintele S.U.A., 
Ronald Reagan.

PREȘEDINTE AL REPUBLICII 
KIRIBATI a fost reales Ieremia 
Tabai. în cursul scrutinului prezi
dențial desfășurat la 4 mai.

Stat insular, Kiribati — fostă co
lonie a Marii Britanii — sub numele 
de Gilbert — are o suprafață de 861 
km pătrați, fiind situat in partea 
de sud a Oceanului Pacific. Popu
lația țării este de circa 60 000 lo
cuitori. Această insulă și-a procla
mat independența in 1979.

ÎN BELGIA 
Șl OLANDA

Se extind și se intensifică mișcările 
de masă împotriva înarmărilor nucleare

„Grande Place", faimoasa Piață 
Mare din capitala BELGIEI, locul 
tradițional de intilnire al locuitorilor 
orașului și al nenumăraților turiști, 
veniți din toată lumea, este în per
manență încadrată de steagurile 
vechilor corporații meșteșugărești 
care’ au creat reputația orașului și a 
țării. în ultimii ani — și îndeosebi 
după ce in decembrie 1979 s-a luat 
decizia „modernizării" și măririi ar
senalului nuclear al N.A.T.O. prin 
proiectele de amplasare a unor ra
chete nucleare cu rază medie de ac
țiune — in ,.Grande Place" oameni 
veniți nu în scopuri turistice, ci pen
tru a-și exprima atitudinea de pro
test împotriva acestor proiecte, au 
adus cu ei alt fel de stindarde : cele 
ale luptei pentru pace, pentru drep
tul la viață, impotriva morții ato
mice. Si nu numai în .,Grande Place", 
ci și in alte piețe din Bruxelles, pe 
marile sale bulevarde, ca și la An
vers. Ostende sau în alte localități 
din Belgia, impresionantele coloane 
ale luptătorilor pentru pace. împotri
va amplasării de noi rachete nuclea
re constituie. în prezent, expresia 
uneia dintre cele mai semnificative 
opțiuni politice ale unor pături so
ciale tot mai largi și mai diverse.

De la manifestațiile spontane, des
fășurate cu ani în urmă, ale unor 
grupuri mai mari sau mai restrinse, 
de la inițiativele unor cercuri profe
sionale — cum ar fi ghinul de lucru 
al organizației MEDICII ÎMPOTRI- 

semenea. Înființarea în India a unul* 
Centru pentru stiintă și tehnologie 
al țărilor nealiniate. în cursul dez
baterilor s-a relevat că transferul de 
tehnologie și schimburile de infor
mații. documentație și experiență, 
bazate pe principiul avantajului re
ciproc. joacă un rol important in 
progresul tarilor în curs de dezvol
tare.

de păreri asupra relațiilor bilatera
le. subliniind necesitatea reinstau
rării unității celor două state ye- 
menite. în cadrul dialogului la nivel 
înalt, relevă agenția citată, s-a exa
minat posibilitatea creării, intr-un 
viitor apropiat, a unui secretariat 
al Consiliului yemenit comun.

De asemenea, au fost abordate 
probleme ale situației din lumea 
arabă, ale instaurării păcii sl secu
rității în regiune.

niți, precizează agențiile citate, se 
află și un copil in virstă de opt ani.

După cum se știe, populația siria
nă (druză) din Golan se află în gre
vă generală de 12 săptămîni, protes- 
tind impotriva anexării acestui teri
toriu de către Israel in decembrie 
anul trecut și refuzînd să accepte 
noile acte de identitate impuse de 
autoritățile de ocupație.

LA VIENA au avut loc convor
biri intre Willibald Bahr. ministrul 
de externe al Austriei, și Bohuslav 
Chnoupek. ministrul de externe al 
Cehoslovaciei, aflat în vizită in ca
pitala austriacă.

OPT SATELIȚI CU O SINGURA 
RACHETA. în Uniunea Sovietică au 
fost lansați, cu ajutorul unei singu
re rachete purtătoare, opt sateliți 
artificiali ai Pămintului de tip 
„Cosmos". După cum relatează a- 
genția T.A.S.S., ei sint destinați 
continuării explorării spațiului cos
mic.

PROGRAMUL WABE, de dez
voltare economică și socială a zo
nelor rurale din Etiopia, se află în 
prezent in plină desfășurare. Unul 
din scopurile lui principale este sti
mularea cooperativelor agricole re
cent înființate. în cele trei regiuni 
în care se aplică programul au fost 
create 23 de așezări, unde au fost 
instalate, in locuințe noi, peste 
11 800 de familii.

PREȘEDINTELE ALES AL RE
PUBLICII COSTA RICA, Luis Al
berto Monge, care iși va prelua ofi
cial funcția la 8 mai, a declarat că 
vor fi luate măsuri ferme pentru 
redresarea economică a țării. „In 
următorii patru ani ai mandatului 
ne așteaptă multă muncă și multe 
sacrificii" — a spus el. -

VA RĂZBOIULUI ATOMIC, condus 
de doctorul De Loof — mișcarea s-a 
dezvoltat continuu, căpătind o pon
dere sporită in activitatea instituții
lor politice si. sociale, atit la nivel lo
cal, cit și pe plan național. Un exem
plu elocvent îl constituie mișcarea 
„PROVINCII ȘI COMUNE FARA 
ARME RACHETO-NUCLEARE". Cir
ca 20 de orașe și sate din provincia 
Flandra au luat hotărirea de a se 
proclama, în mod simbolic, zone de- 
nuclearizate. Alte localități belgiene 
se pregătesc să adopte hotărîri simi
lare. Din inițiativa comitetelor și or
ganizațiilor locale ale mișcării pen
tru pace au fost adoptate rezoluții în 
care se condamnă in mod ferm cursa 
înarmărilor și se cere interzicerea 
staționării și transportării de arme 
nucleare pe teritoriul acestor locali
tăți. Obiectivele mișcării pentru pace 
și dezarmare fac parte. în prezent, 
din programele partidelor politice, 
ale organizațiilor profesionale — ceea 
ce duce, implicit, la accentuarea pre
siunii asupra guvernului. în special 
în ceea ce privește aplicarea deciziei 
N.A.T.O. de amplasare a eurorache
teior pe pămmt belgian.

Aceleași tendințe, poate că mai 
pregnant conturate, pot fi întîlnite și 
în țara vecină. OLANDA. Cum afir
ma fostul prim-ministru, Barend N. 
Betshenvel. asemenea tendințe ..se 
constată, in special, in cadrul parti
delor de stingă, deși ele s-au conso
lidat, de curind, și In cadrul altor

Vizita în Thailanda a delegației C.C. al U.T.C. 
condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, 

secretar al C.C. al U.T.C.
BANGKOK 7 (Agerpres) — Cu 

ocazia vizitei în Thailanda a dele
gației C.C. al U.T.C. , tovarășul 
Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al 
U.T.C.. președintele Comitetului 
consultativ al O.N.U. pentru Anul 
Internațional al Tineretului, a' fost 
primit de viceprim-ministrul guver
nului thailandez, gen. Serm Nana- 
korn.

în discuțiile purtate s-au men
ționat cu satisfacție evoluția pozi

Activitatea diplomatică in vederea soluționării politice 
a diferendului anglo-argentinian

• Argentina a acceptat, în principiu, liniile propunerilor de 
pace ale secretarului general al O.N.U. • Marea Britanie — 
iavprabilă continuării eforturilor {întreprinse de Javier Perez 
de Cuellar • tn Consiliul de Securitate, răspunsurile celor 

două țări sint apreciate ca „pozitive**
BUENOS AIRES 7 (Agerpres). —

Argentina este dispusă să înceapă 
negocieri diplomatice care să con
ducă la o soluționare pașnică a di
ferendului cu Marea Britanie în 
problema Malvinelor (Falkland), cu 
condiția ca ea să nu-i prejudicieze 
drepturile sale legitime — a decla
rat. în cursul unei conferințe de 
presă organizate la Buenos Aires, 
ministrul argentinian al apărării, 
Amadeo Frugoli — transmite agen
ția I.P.S.

La Buenos Aires s-a anunțat, pe 
de altă parte, că subsecretarul ar
gentinian al relațiilor externe, En
rique Roș, a plecat spre New York 
pentru a obține precizări asupra 
propunerii de pace a secretarului 
general al O.N.U. în principiu, s-a 
precizat, autoritățile argentiniene au 
acceptat liniile generale ale acestor 
propuneri pentru o încetare a osti
lităților. ca și o intervenție a Na
țiunilor Unite sau a Consiliului de 
Securitate, ori „o acțiune combina
tă a celor două foruri**.

LONDRA 7 (Agerpres). — Marea 
Britanie se bazează în prezent pe 
secretarul general al O.N.U. pentru 
continuarea eforturilor sale în ve
derea realizării unei reglementări 
diplomatice a conflictului anglo-ar
gentinian privind Insulele Malvine

CONVORBIRI IND1ANO-IUGO- 
SLAVE. La Belgrad au început con- 
vorbirile oficiale dintre președintele 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Ser- 
ghei Kraigher, și președintele In
diei, Neelam Sanjiva Reddy, infor
mează agenția Taniug, adăugind că 
părțile și-au exprimat satisfacția 
față de dezvoltarea cu mult succes 
a relațiilor și cooperării dintre cele 
două țări.

Pe de altă parte, a fost subliniată 
profunda îngrijorare a părților față 
de agravarea situației internațio
nale, precum și față de faptul că 
probleme-cheie ale lumii contem
porane, cum sint situația economică 
a țărilor in curs de dezvoltare și 
dezarmarea, tămin nerezolvate.

LA ALEGERILE PARȚIALE DIN 
SCOȚIA, conservatorii au obținut 
majoritatea in 2 consilii, laburiștii 
— în 3, iar independenții — in 
șapte.

UN MARE ZACAMINT DE GRAFIT 
a fost descoperit, de geologii chinezi. 
Situat in estul provinciei Heilong
jiang, el dispune de rezerve de 

MAFIA PE BANCA ACUZĂRII. La Palermo s-a deschis unul din 
cele ntai mari procese intentate Mafiei, in cadrul căruia autoritățile judi
ciare italiene acuză un număr de 20 de persoane de participare la trafic 
de droguri, asociere in scopuri criminale, precum și de asasinarea unor 
magistrali și polițiști. Principalul acuzat este Giovanni Bontade, un cu
noscut lider mafiot, ale cărui profituri, numai din traficțil de droguri, 
sint estimate la 380 000 dolari.

partide, îndeosebi ca rezultat al acti
vității grupurilor de presiune politice 
și religioase pentru pace, care acțio
nează in afara și in interiorul Par
lamentului, și care au ciștigat multă 
forță, in cursul ultimilor patru ani. 
Olanda a jucat un rol esențial in 
campania impotriva bombei cu neu
troni și ulterior a protestat impotri
va deciziei extrem de controversate a 
N.A.T.O., cu privire la amplasarea 
forțelor nucleare cu rază medie de 
acțiune. Guvernul olandez a fost for
țat să amine decizia finală referitoa
re la rachete pină in decembrie 1981".

Dealtfel, încă înainte de alegerile 
din mai 1981, Consiliul pentru pace 
al bisericilor olandeze (I.K.U.), avînd 
legățuri cu Parti|dul Muncii, Partidul 
Radical și cu anumiți democrati-creș- 
tini. a pregătit un memorandum prin 
care se propunea viitorului guvern o 
politică de desprindere de sub așa- 
numita „protecție nucleară". Pe de 
altă parte. Partidul Muncii din Olan
da a informat că va părăsi coaliția 
guvernamentală dacă guvernul va 
lua hotărirea de a amplasa ra
chete americane „Pershing" pe te
ritoriul Olandei. O retragere a aces
tui partid. care dispune de 44 de 
locuri în parlament, ar duce — potri
vit observatorilor —, la noi alegeri, 
destrămindu-se actuala coaliție gu
vernamentală. Sub presiunea mișcă
rii pentru pace, „care a făcut ca pa
cea și dezarmarea să devină o pro
blemă publică națională" (cum re

tivă a relațiilor bilaterale, cursul 
ascendent al schimburilor comer
ciale in ultimii ani și perspectivele 
dezvoltării cooperării economice 
între cele două țări.

Au fost abordate. de asemenea, 
aspecte ale situației internaționale, 
apreciindu-se .in acest context rolul 
pe care tînăra generație trebuie să-1 
joace în edificarea unui climat de 
pace. înțelegere și cooperare intre 
popoare.

(Falkland) — a anunțat vineri în Ca
mera Comunelor secretarul Foreign 
Office-ului, Francis Pym.

Un purtător de cuvînt al Ministe
rului britanic al Apărării a anunțat că 
în ultimele 24 de ore în Atlanticul 
de Sud nu s-au desfășurat lupte. El 
a precizat, pe de altă parte, că auto
ritățile nu dispun de informații su
plimentate privind soarta celor două 
avioane de vînătoare-bombardament 
de tipul „Harrier**, dispărute joi, in 
timp ce efectuau o misiune în Atlan
ticul de Sud.

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— La New York au început lucră
rile reuniunii cu ușile închise a 
Consiliului de Securitate consacrate 
diferendului dintre Marea Britanie 
și Argentina în problema Insulelor 
Malvine, Georgia de sud și Sand
wich de sud. în cadrul lucrărilor, 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, i-a informat pe 
membrii consiliului despre răspun
surile primite din partea guvernelor 
britanic și argentinian la propune
rile sale pentru reglementarea con
flictului. După cum anunță agenția 
France Presse, secretarul general al 
O.N.U. a apreciat în mod public ca 
„pozitive" răspunsurile celor două 
guverne.

peste 300 milioane tone și prezintă 
avantajul că poate fi exploatat la 
suprafață. Grafitul existent aici fiind 
de foarte bună calitate, va putea fi 
utilizat cu deplin succes la produ
cerea electrozilor necesari în side
rurgie, în construcția de acumula
toare, motoare electrice și în nume
roase alte ramuri ale industriei.

REMANIERE MINISTERIALA. 
Primul ministru al Australiei. Mal
colm Fraser, a procedat vineri la o 
importanță remaniere ministerială, 
impusă de plecarea din guvern, 
luna trecută, a miniștrilor pentru 
problemele comerțului și consumu
lui și, respectiv, al sănătății. Fos
tul ministru al apărării, Jim Killen, 
a devenit vicepreședinte al guver
nului și lider al Camerei Reprezen
tanților. Funcția de ministru al a- 
părării a fost încredințată fostului 
ministru al comunicațiilor. Ian Sin
clair.

VICTIMELE TOXICOMANIEI. In 
decurs de numai un an, numărul 
victimelor „morții albe" a sporit de 
aproape trei ori la New York. Ast
fel, potrivit datelor citate de Dou
glas Lipton, expert in domeniul stu
pefiantelor, in cel mai mare oraș 
american au fost înregistrate, in 
1979, un număr de 34 de decese pro
vocate de consumul de cocaină, in 
anul următor acest bilanț ridicin- 
du-se la 101 morți. Această cifră — 
precizează' agenția D.P.A. — repre
zintă insă numai 40 la sută din to
talul victimelor toxicomaniei, înre
gistrate in 1980 pe ansamblul S.U.A.

marca agenția Associated Press), coa
liția guvernamentală, de centru-stin- 
ga a aminat sine die decizia de a in
stala 48 de rachete de croazieră pe 
teritoriul olandez.

Cine nu-și mai amintește de uria
șa demonstrație desfășurată, în no
iembrie anul trecut. în Piața „Mu- 
seumplein" din Amsterdam : circa 
150 000 de oameni — reprezentanți ai 
partidelor politice, sindicatelor, orga
nizațiilor confesionale ș.a., între care 
se aflau și militari în uniformă — au 
condamnat cursa înarmărilor nuclea
re, calificind-t> ca o intolerabilă ri
sipă de resurse materiale. în același 
timp, in satele țării au fost aprinse 
torțe și au bătut clopotele.

La manifestația de la Amsterdam 
au participat și reprezentanți din 
Belgia. Marea Britame. R.F. Germa
nia. Suedia și chiar din S.U.A. Aces
te prezente, ca și alte forme de ac
țiune. cum ar fi recenta reuniune 
internațională de la Bruxelles, con
sacrată problemelor păcii și dezar
mării. arată că obiectivul mișcărilor 
respective a devenit tot mai larg, ur- 
mărindu-se crearea unei adevărate 
structuri a păcii ne continentul eu
ropean și dincolo de acest continent.

Una d'ntre cele mai semnificative 
acțiuni pentru extinderea acestui 
proces a fost, fără îndoială, confe
rința internațională cu tema ..Moda
lități de continuare a luptei imvotri- 
va cursei înarmărilor nucleare", or
ganizată la Amsterdan din inițiativa

Cu prilejul aniversării

eliberării Cehoslovaciei

Adunarea festivă 
de la Praga

PRAGA 7 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 37-a aniversări a e- 
liberării Cehoslovaciei, la Praga a 
avut loc o adunare festivă, la care 
au luat parte Gustav Husak. secre
tar general al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia. președintele R.S. Ceho
slovace. alti conducători de partid și 
de stat.

Raportul la adunare a fost pre
zentat de Jan Fojtik. secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, relatează 
agenția C.T.K.

O adunare festivă consacrată săr
bătorii naționale a poporului ceho
slovac a avut loc și la Bratislava, 
capitala R.S. Slovace.

„O.E.C.D. se întrunește 
intr-o conjunctură 

cu totul nefavorabilă**
— apreciază agenția 

France Presse
PARIS 7 (Agerpres) — La Paris 

încep luni lucrările unei reuniuni 
a Organizației pentru Cooperare 
Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.)', 
la care iau parte miniștrii econo
miei și finanțelor din țările mem
bre (țările capitaliste dezvoltate). 
Sarcina participanților este deosebit 
de dificilă, deoarece își propun să 
stabilească o serie de măsuri pen
tru înlăturarea dificultăților cu care 
sint confruntate țările occidentale, 
intr-o conjunctură dintre cele mai 
nefavorabile. De altfel, chiar statis
ticile realizate de secretariatul 
O.E.C.D. arată că economiile țărilor 
membre stagnează pentru al treilea 
an consecutiv după așa-numitul „al 
doilea șoc petrolier", iar recesiunea 
din S.U.A. afectează și situația 
economică a partenerilor vest-eu- 
ropeni.

Un acord între participanți, scrie 
A.F.P. , este dificil de realizat și din 
cauza opiniilor radical opuse ale 
Statelor Unite și unora dintre ță
rile din Europa occidentală. în spe
cial Franța, asupra politicii mone
tare.

O altă problemă deosebit de im
portantă de pe agenda de lucru a 
reuniunii o reprezintă șomajul, 
avindu-se în vedere că, potrivit da
telor O.E.C.D., pină la finele anu
lui 1983, in țările membre 31 mili
oane persoane nu vor putea bene
ficia de un Ioc de muncă.

Centenarul 
Titulescu

BERLIN 7 (Agerpres). — In 
cadrul manifestărilor consacrate 
centenarului lui Nicolae Titules
cu, la Universitatea din Hălle 
(R.D.G.) s-a deschis o expoziție 
de fotomontaje, prezentind acti
vitatea politică a marelui di
plomat român.

Expoziția scoate in evidență, 
de asemenea, activitatea desfă
șurată de Partidul Comunist Ro
mân pentru edificarea societății 
socialiste, contribuția președinte
lui Nicolae Ceaușescu la crearea 
unui climat de colaborare și în
țelegere intre popoare, de pace și 
securitate in intreaga lume.

LONDRA 7 (Agerpres). — Cen
trul Marea Britanie—Europa de 
Est a organizat o conferință con
sacrată centenarului nașterii lui 
Nicolae Titulescu. Directorul 
centrului, sir Donald Logăn, a 
evocat personalitatea diplomatu
lui român, actualitatea ideilor 
sale, atenția care s-a acordat in 
Marea Britanie marcării împlini
rii a 100 de ani de la naș
terea sa.

Cristian Popișteanu, redactor- 
șef al revistei „Magazin istoric", 
a conferențiat despre „Nicolae 
Titulescu și Marea Britanie".

Au participat membri ai Cen
trului Marea Britanie—Europa de 
Est, oficialități, istorici, cadre 
universitare, ziariști. A fost 
prezent ambasadorul român la 
Londra, Va file Gliga.

Comitetului olandez „OPRÎȚI BOM
BA CU NEUTRONI", la care au par
ticipat reprezentanți ai mișcărilor 
pentru pace din 20 de țări europene. 
Subliniind. încă o dată, imperativul 
unirii tuturor forțelor iubitoare de 
pace. împotriva cursei înarmărilor, 
conferința a relevat amploarea cres- 
cindă a acțiunilor care au avut loc. 
în anul 1981. în Europa și pe alte 
continente. In mod deosebit, au fost 
evidențiate inițiativele in direcția 
Păcii și dezarmării ale președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, marile de
monstrații pentru pace și dezarmare 
de la București și din alte orașe ale 
țării noastre.

Contribuția României, a șefului 
statului nostru la cauza păcii si de
zarmării. la lupta dusă pentru înlă
turarea pericolului unui război ato
mic a fost, dealtfel, subliniată și în 
cadrul reuniunii internaționale de la 
Bruxelles, amint'tă mai sus. Vortfnd 
în numele prezidiului conferinței 
Pierre Galland. secretar general al 
organizației' belgiene „Concertare 
pace și dezvoltare", remarca în
semnătatea deosebită a Mesajului 
adresat de președintele României 
pentru dezbaterile respective, carac- 
terizindu-1 ca o remarcabilă contri
buție, o invitație la o adincă și se
rioasă reflecție.

Valentin PAUNESCU

Congresul Partidului Socialist Popular 
din Danemarca

COPENHAGA 7 (Agerpres). — în 
localitatea Skive s-au deschis lucră
rile Congresului Partidului Socialist 
Popular din Danemarca. La congres 
participă reprezentanți ai unor par
tide comuniste și socialiste din Eu
ropa, Asia și America Latină.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

La deschiderea congresului a luat 
cuvintul Gert Petersen, președintele 
Partidului Socialist Popular, care a 
prezentat raportul comitetului națio
nal al P.S.P.

în condițiile actualei crize econo
mice. care a afectat puternic si Da

Fermă condamnare a acțiunilor agresive 
ale R.S.A. impotriva R.P. Angola
în timp ce pe plan international se 

desfășoară o amplă mișcare de soli
daritate cu lupta poporului namibian 
pentru cucerirea independentei, cercu
rile rasistă de la Pretoria încearcă să 
torpileze cristalizarea unei soluții ne
gociate a problemei, să creeze noi 
focare de încordare în Afrida austra
lă. In ultimele zile, ziarele și agen
țiile de presă au relatat pe larg des
pre noile acte de agresiune declan
șate de R.S.A. împotriva statelor din 
„prima linie", subliniind că princi
pala țintă a invadatorilor o consti
tuie. ca și în trecut, R. P. Angola. 
Numai în cursul lunii precedente, 
arată un comunicat dat recent pu
blicității de Ministerul Apărării al 
Angolei, tînărul stat african a fost 
în trei rînduri (4. 21 și 27 aprilie) 
victima incursiunilor agresorilor din 
sud. ale căror avioane au bombar
dat localitățile Tchimbemba. Mulon- 
da și Mupa din provincia Cunene, 
ca și unele așezări din provincia 
Huila, aflate la 300 km nord de 
frontiera cu Namibia, semănînd pre
tutindeni moarte și distrugere ; ele 
au atacat întreprinderi industriale, 
cooperative agricole, școli, rețele de 
comunicație etc. Ministerul Apărării 
al Angolei condamnă cu hotărîre 
aceste incursiuni și respinge ca 
total nefondate afirmațiile Pretoriei 
potrivit cărora armata sud-africană 
s-ar limita „să urmărească luptători 
ai Organizației Ponorului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) • refuglați 
pe teritoriul angolez". „Adevărul 
este — subliniază documentul — că 
aceste agresiuni vizează să lovească 
populația pașnică civilă angoleză, 
pe refugiații lipsiți de apărare, să 
distrugă obiective economice ango
leze". Ele urmăresc să destabilizeze 
situația politică internă, să slăbeas
că puterea de ripostă a poporului 
angolez pentru a facilita astfel rea
lizarea planurilor de dominație ale 
R.S.A. in Africa australă

Actele agresive ale Pretoriei, care 
încalcă grav integritatea teritorială 
a unui stat independent și suveran, 
sint înfierate cu fermitate nu numai 
de autoritățile angoleze, ci și de 
opinia publică internațională, fiind

Săi*

..THE ECONOMIST": Deveniți „de prisos", 
imigranții sint expulzați

Muncitorii Imigranți se află într-o situație foarte grea in intreaga 
lume. După ce unele guverne din Europa occidentală și din alte țări 
ale lumii au atras muncitorii străini pentru a efectua așa-numitele 
„munci murdare", evitate de cetățenii țărilor respective, ele îi trimit 
înapoi acasă pe cei de care nu mai au nevoie. In Europa occiden
tală, imigranții sint primii care iși pierd locurile de muncă, atunci 
cind recesiunea iși face simțite efectele.

In opt țări din nordul continen
tului european erau înregistrați, in 
1980, 5,2 milioane de muncitori imi
granți, cu 700 000 mai puțini față 
de 1975.

Incepind din 1977, in Franța au 
fost adoptate măsuri vizind stimu
larea repatrierii muncitorilor imi
granți, 95 000 dintre aceștia întor- 
cindu-se în țările de origine. La 
rindul lor. Olanda și Austria au 
interzis recrutarea a noi muncitori 
străini. Autoritățile din R.F.G. pre
tind din partea companiilor să-și 
justifice cererile privind angajarea 
de noi muncitori imigranți, Minis
terul vest-german de Interne sta
bilind ca obiectiv pentru anul in 
curs reducerea cu 190 000 a numă
rului total al „gastarbeiter" (mun
citori imigranți).

In Statele Unite, cea mai mare 
parte a imigranților lucrează in 
mod ilegal. Numărul lor variază — 
in funcție de estimări — intre 4 și

„LE MONDE": Raportul comun a două organisme 
ale O. N. U. lansează apelul: 

SALVAȚI PĂDUREA!
• 5 000 hectare de pădure dispar zilnic în Asia • Țări expor
tatoare de lemn tropical au devenit importatoare • De pe urma 
despăduririlor în țările in curs de dezvoltare profită societățile 

multinaționale.
Un raport comun întocmit de 

două organisme ale Națiunilor 
Unite — Organizația pentru ali
mentație și agricultură (F.A.O.) și 
Programul Națiunilor Unite pentru 
mediul înconjurător (P.N.U.E.) — 
avertizează din nou asupra conse
cințelor grave pe care le are pentru 
intreaga omenire tăierea neraționa
lă a pădurilor. Problema Se pune 
cu acuitate atit pentru țările unde 
se urmărește să se tragă profituri 
cit mai mari de pe urma masivelor 
păduroase existente, cit și pentru 
țările sărace, unde despădurirea 
atrage după sine calamități clima
tice și afectează posibilitățile de 
dezvoltare economică.

în Asia — se arată în raport — 
dispar zilnic cel puțin 5 000 hectare 
de pădure. în perioada 1976—1980, 
9 milioane de hectare de pădure au 
fost distruse fără ca măcar guver
nele țărilor respective să fi fost ta 
măsură să se opună la aceasta. 
Dacă despădurirea va continua in 
același ritm, pină in anul 2 000 
incă 36 milioane hectare de pădure 
vor dispărea ca atare de pe hartă.

Autorii anchetei subliniază că 
despăduririle au consecințe deose
bit de grele pentru Indonezia, care 
se află pe primul loc printre țările 
din regiunea Asiei și Oceanului 
Pacific in ce privește despăduririle 

nemarca, P.S.P. își propune ca o- 
biectiv central lupta împotriva șo
majului și a politicii guvernului de 
reducere a veniturilor oamenilor 
muncii.

în domeniul politicii externe. P.S.P. 
se pronunță pentru continuarea po
liticii de destindere și pace, pentru 
dezarmare, și în primul rînd dezar
marea nucleară, pentru crearea unei 
zonă denuclearizate în nordul Euro
pei. S-a subliniat, de asemenea, ne
cesitatea amplificării mișcărilor pen
tru pace din Europa pentru contra
cararea cursei înarmărilor și a ten
dințelor de revenire la războiul rece.

Lucrările congresului continuă.

apreciate drept o serioasă amenin
țare la adresa păcii in zonă. Ase
menea acțiuni reprezintă manifes
tări ale politicii de forță cu adinei 
rădăcini in trecut ; incursiunile 
R.S.A. ne teritoriul angolez au de
butat în mod sistematic cu mult 
înainte de proclamarea independen
ței Angolei. în noiembrie 1975. Ac
țiunile Pretoriei au luat o și 
mai mare amploare în ultima 
perioadă, mai exact duDă apari
ția pe harta lumii a Republicii Zim
babwe (18 aprilie 1980) și intensifi
carea luptei de eliberare a poporului 
namibian și a populației majoritare 
sud-africane. Ele vădesc teama auto
rităților rasiste, intenția lor de a stă
vili cu orice preț mișcarea de eman
cipare națională și socială.

în prezent, rasiștii sud-africani pun 
Ia cale o nouă agresiune de propor
ții impotriva R. P. Angola. în nordul 
Namibiei — arată aceeași decla
rație a Ministerului Apărării al 
R. P. Angola din 3 mai — se află 
concentrați circa 20 000 de soldați 
sud-africani. încadrați cu merce
nari de diferite naționalități, gata 
să lanseze vaste operațiuni militare 
aeropurtate asupra mai muțta orașe 
angoleze, inclusiv asupra " .landei. 
Declarația avertizează autoritățile 
din R.S.A. asupra consecințelor gra
ve ale noii aventuri militare și adre
sează opiniei publice mondiale apelul 
de a se ridica împotriva politicii 
agresive a rasiștilor.

Prieten sincer al poporului ango
lez. al tuturor popoarelor care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine stă
tătoare. poporul român își alătură 
glasul forțelor democratice și progre
siste de pretutindeni, cerînd cu insis
tență să se pună capăt acțiunilor a- 
gresive ale R.S.A., care creează grave 
primejdii pentru pacea, stabilitatea și 
progresul economico-social pe între
gul continent african. în zilele noas
tre. cind se afirmă tot mai puternic 
dreptul popoarelor de a dispune liber 
de soarta lor, asemenea practici sint 
înfierate cu vehemență de opinia pu
blică mondială, fiind dinainte sortite 
eșecului.

Nicolae N. LUPU

A STRĂINĂ

7 milioane, 60 la sută dintre aceștia 
fiind mexicani. Se apreciază că 90 
la sută dintre imigranții mexicani 
lucrează in S.U.A. numai perioade 
de 6—8 luni.

Două studii realizate de Banca 
Mondială in Pakistan și Bangla
desh relevă că sumele trimise fa
miliilor lor de acasă de muncitorii 
imigranți nu acoperă pierderile în
registrate de economiile naționale 
respective ca urmare a pierderii de 
mină de lucru calificată.

Banca Mondială recomandă gu
vernelor să încurajeze repatrierea 
muncitorilor lor care aur^emigrat. 
pentru a valorifica pe j • intern 
cunoștințele profesionali .a aces
tora. Numai in cadrul unui singur 
program de acest fel, realizat in 
provincia pakistaneză Belucistan, 
s-a asigurat crearea pe plan local 
a aproximativ 400 de mici între
prinderi manufacturiere și comer
ciale.

(500 000 hectare anual) sau Thai
landa (333 000 hectare). în acest fel. 
un șir de țări iși epuizează rezer
vele. Thailanda, altădată principa
lă țară exportatoare de lemn, a 
devenit in ultimii ani importatoare.

Exportul de lemn tropical trebuia 
să constituie pentru țări ca Indo
nezia, Malayezia. Filipine o sursă 
principală de venituri in devine. 
Dar — precizează autorii raportu
lui — în măsura in care multe 
exploatări forestiere sînt in miimJe 
societăților multinaționale străina, 
care pot să-și repatrieze profitu
rile. statele producătoare benefi
ciază prea puțin de pe urma aces
tor venituri.

în ceea ce privește plantațiile 
așa-zise industriale, importanța lor 
descrește ; ele nu vor reprezenta, 
în perioada 1981—1985. decit 53 la 
sută din total, față de 60 la sută 
in perioada 1976—1980. în aceste 
condiții, chiar alimentarea cu lem 
ne de foc a populației sărace devi
ne o problemă greu de rezolvat. 
Rezultatele, anchetei' sînt un îndemn 
pentru o exploatare rațională a pă
durilor. care să reprezinte un fac
tor de stimulare și nu de frînare 
a dezvoltării economice în toate 
țările și o contribuție la conserva
rea mediului ambiant, în interesul 
general al omenirii.
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