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LIBERTATEA, INDEPENDENTA, PACEA
- IDEALURI SUPREME ALE POPORULUI ROMÂN

„In lumea de astăzi numai prin respectarea independenței fiecărei națiuni 
se pot realiza relații de egalitate, se pot asigura condițiile necesare pentru 
progresul economico-social al fiecărei țări, pentru ridicarea bunăstării fie

cărui popor și, totodată, pentru pacea internațională"
NICOLAE CEAUȘESCU

Printr-o coincidență a istoriei, ziua 
de 9 Mai are pentru poporul român 
o dublă semnificație : sărbătorim 
astăzi 105 ani de la proclamarea inde
pendenței de stat a României și 37 
de ani de la măreața izbindă a po
poarelor iubitoare de libertate asu
pra fascismului. Și tot printr-o feri
cită coincidentă a istoriei, pe o filă 
apropiată a calendarului stă înscrisă 
o altă sărbătoare scumpă poporului 
român — aniversarea făuririi parti
dului său comunist, forța politică 
conducătoare a societății noastre. 
Referindu-se la semnificațiile acestor 
momente aniversare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că aceste 
mari evenimente istorice, scumpe po
porule" nostru, au deschis minunate 
perspective pentru dezvoltarea liberă 
a patriei noastre, pentru afirmarea 
demnă a poporului nostru in rindul 
națiunilor lumii.

Intr-adevăr, evenimentele pe care 
le sărbătorim în aceste zile, despăr
țite prin decenii pe răbojul timpului, 
sînt în fond mărturii peste vreme 
ale statornicei năzuințe a poporului 
român de a trăi liber, de a fi singur 
stăpin în tara sa. de a-și hotărî de 
sine stătător prezentul și viitorul. 
Ele sînt. deopotrivă, mărturii că 
poporul român a fost pătruns adine, 
de-a lungul întregii sale istorii, de a- 
devărul că independența, unitatea 
națională. libertatea sint bunurile su
preme ale unui popor, că pentru cu
cerirea și păstrarea lor nici un efort, 
nici un sacrificiu, nici un preț nu 
sînt prea mari sau prea grele.

Intr-adevăr, aceasta este marea 
lecție a istoriei noastre. Căci spre a 
se înscrie cu litere de foc pe harta 
patriei locurile de biruință de la Po
sada, Rovine, Tirgoviște, Podu înalt.

Războ'eni. Călugăreni și atîtea altele 
a fost nevoie mai intii ca un popor 
întreg sâ-și asume conștient sacrifi
ciul pirjolirii vetrei străbune, dind 
focului roadele bogate ale cimțțiilor 
sale, arzind așezările, otrăvind fin- 
tinile spre a se opune cotropitorului 
de la primul său pas pe pămintul 
sacru al patriei. A fost nevoie apoi

calea dezvoltării social-economlce, 
înfăptuind în numai citeva decenii 
unirea tuturor românilor sub o sin
gură ocirmuire românească — visul 
celui ce, cum atit de frumos s-a spus, 
nu se putea odihni fără a-1 ști împli
nit. visul lui Mihai Viteazul. S-a do
vedit astfel o dată mai mult că 
dreptele țeluri ale luptei unui popor

9 MAI
ZIUA INDEPENDENȚEI 

ZIUA VICTORIEI
ca toți cei ce puteau mînui o armă 
să alerge la chemarea tării. De a- 
ceea. toate aceste nume sint. mai 
presus de orice, izbinzile tăriei mo
rale și puterii de sacrificiu ale po
porului nostru.

Aceasta este marea lecție a anului 
eroic 1877—1878, cînd numele drag de 
România s-a înscris pentru totdeau
na în hronicul neamurilor libere și 
suverane. Căci proclamarea indepen
dentei țării n-a fost rodul unor per
tractări politico-diplomatice și nici 
marșul triumfal al unei oștiri. 
Nu, independenta României a fost 
rezultatul unei uriașe încordări de 
energii a neamului, al multelor și 
grelelor jertfe omenești.

Grele eforturi, mari sacrificii a fă
cut „generația Independenței". Dar 
pe solida lor temelie s-a inălțat 
România neatîmată, sub lumina li
bertății tara inaintind mai repede pe

triumfă dacă pentru împlinirea lor 
acel popor lucrează unit in cuget și 
în simțiri, înțelege să-și consacre 
toate puterile ce sălășluiesc într-insul 
spre a învinge orice obstacole și 
greutăți.

Libertatea socială și națională sint 
surori, slobozenia dinlăuntru nu poa
te fi fără slobozenia din afară — au 
spus cu dreptate mințile cele mai 
luminate ale generației prin a cărei 
lucrare se infăptuise măreața izbin
dă de la 9 Mai 1877. Dar tot atunci 
a apărut limpede, la rindul său. că 
neatirnarea nu poate fi tare decit 
dacă se reazemă pe libertatea și ega
litatea socială a celor multi, pe ridi
carea la un trai liber și demn a celor 
care in orice vreme au fost scutul 
de apărare a tării. ..temelia de la 
orașe și sate".

Misiune istorică pe care și-a asu
mat-o clasa noastră muncitoare. Ide

al pe care l-a preluat și l-a 
purtat spre biruință Partidul Comu
nist Român, căruia țara i-a sărbătorit 
ieri, într-o impresionantă unitate de 
gind, de voință și de faptă, 61 de 
ani de istorie eroică și demnă. In 
toti acești ani, partidul s-a dovedit 
conștiința clarvăzătoare a națiunii, 
stegarul aspirațiilor sale celor mai 
scumpe, forța cea mai hotărită a lup
tei pentru împlinirea lor. Sub con
ducerea partidului, clasa noastră 
muncitoare. oamenii muncii din 
România, fără deosebire de naționa
litate. au dat dirze bătălii împotriva 
exploatării capitaliste, pentru o via
ță mai bună, pentru o lume mai 
dreaptă, și-au mobilizat toate forțele, 
in spiritul glorioaselor tradiții de 
luptă ale poporului, pentru oprirea 
ascensiunii fascismului spre putere, 
pentru salvarea unității, independen
ței și suveranității naționale grav 
primejduite de statele fasciste. La 
inițiativa partidului și sub conduce
rea partidului s-a Înfăptuit ampla 
coaliție de forțe social-politice. care 
a chezășuit triumful insurecției na
ționale armate antifasciste și antiim- 
perialiste din august 1944; condus de 
partid, poporul român a înlăturat 
orinduielile nedrepte, deschizind larg 
făgaș vieții noi, socialiste.

Sărbătorind Ziua Victoriei, ponorul 
român o face cu simțăminte îndrep
tățite de mindrie patriotică. Căci la 
apropierea acelei zile de biruință. în
delung așteptată de popoarele înse
tate de libertate și pace. România 
și-a adus o contribuție de seamă. 
Vreme de aproape nouă luni, 540 000 
dintre fii poporului român. îmbră-
(Continuare în pag. a IV-a)

I DULCE ROMÂNIE}
Dulce Românie, leagân nalt de dor, | 

ț Vis de tinerețe, zbor al anilor; ț
t Ești ca o fâclie, veșnic luminind 
ț Peste arc de timp — vechiul tău pămint. 
t j

ț Dulce Românie, muma noastră bună, ’
Tu ești vis de pace, rază de lumină; J

\ Fiii tăi ca brazii, azi iți mulțumesc /
Mindri că in tine trăiesc și muncesc. ț

Socialism și cultură

N Dulce Românie, liberă, stăpinâ, ț
J Ești mindria noastră, buna noastră mumă; i 
| Florile iui MAI, pline de lumină l
’ Cern culori și raze pe a ta cunună. J

Dulce Românie, pentru tine, noi
Ne vom da și viața — devenind eroi
Că noi nu cunoaștem un nume mai sfint 
Ca numele tău — cel mai drag cuvint.

ț Oamenii tăi, azi, dulce Românie ț
ț Sint senini și tari, ard ca o fâclie; ț
ț Munca lor e cinste, slavă și onoare ț
ț Și-s mereu prezenți la a ta chemare.

i Emilian CORICI, ț
Gura Motrului, Mehedinți

IN ZIARUL DE AZI : Rubricile noastre : 
Omul și viața rațională ; Faptul divers ; Din 
instanță în fața opiniei publice ; Carnet 
teatral ; Note de lectură ; Sport ; Reportaj 

pe glob

Partidul Comunist 
Român a situat, incă 
de la începuturile e- 
xistenței sale, in mie
zul programului său 
teoretic și practic, cul
turalizarea maselor, 
ridicarea nivelului lor 
spiritual sub semnul 
supremului ideal al 
transformării profun
de, radicale a conști
ințelor și al formării 
unui om nou. Dome
niu ce trebuia el în
suși revoluționat in 
modalitățile și mai 
ales in rosturile sale 
adinei, cultura a fost 
concepută de la înce
put, dar mai ales in 
perspectiva timpului, 
ca o importantă forță 
a dezvoltării și per
fecționării morale, so
ciale. Documentele de 
partid din an.i socia
lismului și, cu deose
bire, cele din perioada 
de după Congresul al 
IX-lea al P.C R„ au 
pus in evidență cu tă
rie legăturile strinse 
dintre dezvoltarea ge
nerală a țării și nive
lul de cultură — ca 
sursă a unui grad mai 
inalt de conșt.ință al 
oamenilor, subliniind 
rolul artei in sistemul 
din ce in ce mai am
plu, complex și armo
nios al structurilor 
spirituale, al educație 
publice. Este idealul 
pe care s au angajat 
să-l transpună in via
tă toți artiștii tării, 
printr-un efort sporit, 
printr-o mereu mai 
accentuată contribuție 
de inteligență și ima
ginație creatoare. Sub 
semnul acestui ideal 
s-au accentuat vizibil 
confinutul ideatic, di

mensiunea reflexivă și 
combativă a actului 
cultural, s-au diversi
ficat stilurile și moda
litățile artistice, s-au 
întărit dimensiunea u- 
manist-socialistă și cea 
politică revoluționară 
a artelor aflate îi 
strînsă conexiune. 
Teatrul, filmul, muzi
ca, dansul, sculptura 
și pictura au descope
rit, o dată cu noi ori
ginale formule esteti
ce. noi terenuri și

sensibil chiar pe par
cursul ultimelor două 
decenii. Așa, de pildă, 
nu puține dintre fe
nomenele cele mai 
proeminente ale vieții 
teatrale, muzicale, 
plastice au apărut Și 
s-au consacrat, ca mo
dele, nu in Capitală, 
ci in diferite orașe ale 
țării — de la lași la 
Constanța și Timișoa
ra, de la Cluj-Napoca 
la Craiova. Programul 
sporirii civilizației spi-

Dina COCEA

perspective de inves
tigare, mai apropiate, 
mai specifice frămân
tărilor, tensiunilor și 
idealurilor contempo
raneității. In viziuni 
originale, problemele 
etice și filozofice ale 
omului contemporan 
au devenit dominante, 
dezbaterea pe teme 
fundamentale ale exis
tenței umane — carac
teristică. Se consacră 
valori cu capacitatea 
dz a solicita și spori 
responsabilitatea cetă
țenească și politică. 
Artele și-au asumat 
misiuni fără prece
dent, cum ar fi aceea 
d • a scrie in l mbați 
specific și din unghiul 
unei viziuni marxiste 
re -oluționare epopeea 
națională, de a de
scrie felul în care as
pirații seculare ale 
poporului iși găses' 
înfăptuiri supreme in 
anii noștri.

Difuziunea in mase 
a cultur i a deven < 
din ce în ce mai am
plă, intr-un progres

rituale, ca și angajarea 
energică și generoasa 
a, artiștilor care și-au 
dublat adesea calita
tea de creatori cu cea 
de animatori social 
politici, n-a intirziat 
să dea roade.

Asistăm la adeziu
nea unor categorii de 
oameni din ce in ce 
mai largi și mai dife
rite ca formație. Con
tactul cu arta este re
simțit ca o fierbinte 
necesitate de oameni 
de toate virstele, dar 
mai ales — fapt con
cludent pentru viitorul 
artei, dar și cel al pro
gresului conștiinței — 
de tineri. Alături de 
„publicul tradițional", 
ce legați prin profe
sie de domeniile uma
niste, printre recepto
rii și iubitorii artelor 
se află mulți, foarte 
mulți dintre cei care 
lucrează in domeniul 
tehnico-științific. os
moza dintre domeniile 
culturii și civilizației 
fiind mult mai puter
nică. Se citește și se

caută cartea cu un in
teres, cu o „foame" 
fără precedent. Asal
tul asupra caselor de 
bilete ale teatrelor 
face ca pină și comen
tatorii străini să ins s- 
te asupra „miracolului 
teatrului românesc", a- 
preciat, in context 
mondial, ca una din 
artele scenice cele 
mai grave, substanția
le și implicate in mer
sul societății. La con
certele in care se ciu
tă Beethoven. Ceai- 
kovski și Enescu, Di- 
mitrie Cuclin ori Mi
hai Moldovan silii? 
sint umplute pină la 
refuz. Dezvoltarea ar
tei amatorilor, ce a 
căpătat amploare și a 
făcut pași calitativi 
importanți în ani 
„Cintării României' 
creează noi posibili
tăți atit dezvoltării ar
telor, cit și rafinării, 
ascuțirii capacităților 
de receptare ale ma
selor largi.

Strategia culturali a 
partidului, ce este a- 
sumată cu o profundă 
adeziune de oamenii 
de artă și cultu
ră, benefic ază deci 
de o ratificare fără 
precedent din par
tea publicului larg. O 
asemenea stare de 
lucruri și de spi
rit subliniază noble
țea misiunii actual-’ 
a artistului român, li 
dă noi aripi pentru 
realizări mai substan
țiale, mai pătru zătoa- 
re și nu in ultimul 
rind mai emoționante, 
care să contr.biie la 
perfecționarea omulu 
și progresul civilizați
ei noastre.

UfiarJmă aprobare, vie satisfacție pentru rezultatele 

fructuoase ale vizitei tovarășului Nicolae Ceausescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Grecia 
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu

PAGINA A III-AUn nou și important moment în dezvoltarea prieteniei și colaborăriidintre
România și Grecia au înscris, in 

ac&ste zile, o nouă și importantă pa
gină în bogata cronică a relațiilor lor 
de prietenie și colaborare. Prin rod
nicia convorbirilor la nivel înalt de la 
Atena, prin prevederile documentelor 
incheiate și înțelegerile la care 
s-a ajuns, prin întreaga sa desfășura
re, vizita de stat efectuată in Grecia 
de tovarășul Nicorâe'"5eăușescil,îm- 
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
la invitația președintelui'Constantin 
Karamanlis, se impune ca"Un"eveni
ment politic major, deschizător de 
ample perspective pentru raporturile 
româno-elene de rodnică prietenie șț 
de conlucrare pe .multiple planuri.

Primirea călduroasă. înalta stimă,’ 
considerația șî prețuirea cu care solii 
poporului român au fost înconjurați 
de-a lungul întregii vizite, ambianța 
de cordialitate și Înțelegere reciprocă 
în care s-au desfășurat convorbirile 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
președintele Constantin Karamanlis și 
cu primul ministru Andreas Papan- 
dreu, intîlnirile eu alte personalități 
de frunte ale vieții politice, obștești 
și culturale grecești, ședința omagială 
de la Academia din Atena, organiza
tă in onoarea tovarășei Elena 
Ceaușescu, toate acestea au reflectat 
sentimentele reciproce de profundă 
prietenie dintre popoarele român și 
grec, voința de a consolida și am
plifica in cele mai diverse domenii 
relațiile de înțelegere și conlucrare.

Sintetizind stadiul actual al rapor
turilor româno-elene și preocuparea 
de a le extinde și mai mult, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU arăta 
chiar in ziua sosirii la Atena : „Vizi
ta pe care o facem astăzi este o nouă 
expresie a bunelor relații dintre țări
le și popoarele noastre, a dorinței co
mune de a conlucra tot mai larg, de 
a ridica pe noi trepte tradiționalele 
legături de prietenie și colaborare 
dintre ele. Consider — sublinia mai

România și
departe șeful statului român — că 
potențialul economic, tehnic și știin
țific, in conțin :ă creștere, al Româ
niei și Greciei oferă, in conti
nuare, noi posibilități pentru extin
derea acestei colaborări, în folos.il 
ambelor popoare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale". La rindul 
său, președintele CONSTANTIN 
KARAMANLIS, exprimîndu-și sa
tisfacția pentru prilejul de a-1 
saluta pe președintele Nicolae 
Ceaușescu „ca pe un conducător care 
infruntă problemele epocii noastre cu 
realism și curaj", declara : „Frecvența 
contactelor noastre exprimă gradul 
de apropiere înregistrat in ultimii ani 
în relațiile celor do.iă popoare ale 
noastre. într-o epocă in care neîncre
derea provoacă serioase probleme in 
lume și alimentează divergentele 
cronice, noi urmărim drumul colabo
rării, cu spirit de încredere reciprocă 
și de bunăvoință. Iar această colabo
rare bilaterală se conturează in ca
drul unei mai largi colaborări in 
zona balcanică".

Este, intr-adevăr, o realitate de ne
tăgăduit că intîlnirile și convorbiri
le la nivel înalt, vizita efectuată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in Gre
cia în martie 1976. ca și vizitele în
treprinse în tara noastră de Con
stantin Karamanlis in mai 1975 și 
martie 1979, in calitate de prim-mi- 
nistru, și. în septembrie 19311, ca șef 
de stat, au avut o influentă deter
minantă asupra lărgirii și aprofun
dării relațiilor româno-elene. s-au 
înscris ca momente hotăritoare 
in dezvoltarea ansamblului conlucră
rii. De o deosebită însemnătate s-a 
dovedit Declarația solemnă comună, 
încheiată în 1975 care, consacrînd 
principiile deplinei egalități în drep
turi. respectării independentei și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului re
ciproc, a constituit și constituie o

Grecia
bază rodnică pentru evoluția rapor
turilor noastre pe drept cuvint a- 
preciate ca un adevărat exemplu de 
bună vecinătate intre țări cu sis
teme sociale diferite

Această evoluție fericită a fost evi
dențiată și în cadrul actualelor 
schimburi de vederi care, așa cum se 
arată in Comunicatul comun, abor- 
dind o amplă proolematicâ, au dus 
la importante concluzii privind extin
derea in continuare a colaborării 
atit pe plan bilateral, cit și in dome
niul vieții internaționale. A fost ast
fel deschisă o largă perspectivă pen
tru extinderea și diversificarea cola
borării în domeniul producției de bu
nuri materiale, Acord l-cadru pri
vind direcțiile de bază ale dezvoltării 
cooperării economice, industriale și 
tehnico-științil'ice, semnat de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
mierul Andreas Papandreu, consti
tuind un amplu program de acțiune 
in acest sens. Paralel cu sporirea vo
lumului schimburilor comerciale și 
diversificarea acestora, va fi impul
sionată cooperarea economică și in
dustrială in asemenea sfere de mare 
însemnătate pentru economiile națio
nale ale celor două țări cum sint 
transporturile, comunicațiile și tele
comunicațiile, forajele petroliere, in
dustria chimică și petrochimică, con
strucțiile de mașini, energie ș.a. ; 
totodată, valorificindu-se experiența 
acumulată de societățile mixte exis
tente, va fi încurajată constituirea de 
noi asemenea întreprinderi ne plan 
bilateral, ca si pe terțe piețe.

De asemenea, se va imbogă+i coo- 
oe-area în domenii’e ce~cetării știin
țifice și dezvoltării tehnologice in 
vederea soluționării, prin eforturi 
comune, a unor prob’eme importan-

Al. CAMP’S VNU
(Continuare în pag. a Vl-a)

La posturile de radio 
și televiziune

Miine, în jurul orei 11, 
posturile de radio și televi
ziuni vor transmite direct 
ceremonia sosirii guvernato
rului general al Canadei, 
Edward Richard Schreyer, 
care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, va efectua, 
împreună cu doamna Lily 
Schreyer, o vizită oficială în 
țara noastră.

Raport muncitoresc 

in întrecere

CÎMPULUNG : 25 003 
tone de cărbune 

peste plan
Harnicii mineri din bazinul 

carbonifer al Cimpulungului au 
extras peste plan, de la începu
tul anului și pină acum. 25 000 
tone cărbune. De curind. ei s-au 
angajat să livreze suplimentar 
în acest an 140 000 tone cărbune, 
cu 40 000 tone mai mult față de 
angajamentul inițial asumat. La 
baza muncii lor stă creșterea 
productivității, prin mai buna 
folosire a forței de muncă si a 
utilajelor din dotare. (Gheorghe 
Cirstea).

SUCEAVA : Instalație 
de aluminizare 

a oglinzilor
La întreprinderea de sticlăr'e 

menaj din Suceava a intrat in 
funcțiune o modernă instalație 
de aluminizare a geamului pen
tru oglindă, care înlocuiește ve
chiul procedeu de metalizare a 
geamului de -oglindă cu azotat 
de argint — material mult mai 
scump și deficitar. Acum se fo
losește ca element de metalizare 
aluminiul electrolitic, care este 
de c’teva zeci de ori mai ieftin. 
Totodată, cantitatea de metal a- 
plicată pe unitatea de suprafa
ță este de trei ori mat mică, im- 
bunătățindu-se considerabil și 
calitatea oglinzii, care este mai 
rezistentă la agenții co-ozivi. 
Prin intrarea în funcțiune a a- 
cestei instalații — care este rea
lizată în proporție de ceste 90 la 
sută in tară — p-od”Ct’a <--ește 
de 4,5 ori. (Sava Bejinariu).

TIMIȘ : 1 000 
de noi apartamente 

pentru oamenii muncii
Colectivul Trustului de con- 

strucții-montaj Timișoara a pre
dat zilele acestea la chele apar
tamentul ci numă"ul t 000 con
struit de la începutul anului. 
Concomitent, constructorii ținu
sem an mai dat în folos’ntă 392 
locuri in cămine pentru nefami- 
l'sti sna‘it comeria'e cu o su- 
n—C'ă de peste 3 000 mo. alte 
obiective sociale. Tn acest an. Io 
'T'imiso”-a Lugoi. ' Sînnlcolau 
Mare. Buries si Făget an prins 
cont"- no’ ansambluri de locuin
țe. (Cezar Ioana).

la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei [lena Ceaușescu 

MÎINE SOSESTE ÎNTR-O VIZITĂ OFICIALĂ 
ÎN ROMANIA GUVERNATORUL GENERAL 

AL CANADEI, EDWARD RICHARD SCHREYER
La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena 

Ceaușercu, miine sosește la București guvernatorul general al Canadei, 
Edward Richard Schreyer, care, impreunâ cu doamna Lily Schreyer, va 
efectua o vizită oficială in România.

Edward Schreyer s-a năs
cut la 21 decembrie 1935, in 
localitatea Beausejour. pro
vincia canadiană Manitoba. 
După absolvirea învățămîn- 
tului primar și secundar in 
orașul natal, studiază la 
..United College". ..St. John’s. 
College" si la Universitatea 
Manitoba din Winnipeg, ob- 
tinînd licența în relații in
ternaționale și economice.

In 1958 este ales deputat 
în Adunarea legislativă a 
provinciei Manitoba si reales 
in 1959 si 1982. In perioada 
1962—1965 funcționează ca 
profesor de relații Interna
tionale la colegiul ..St. Paul" 
al Universității Manitoba.

Ales membru ai Camerei 
Comunelor a Parlamentului 
Federal al Canadei, la ale
gerile generale federale din 
1965. iși reînnoiește manda
tul in 1968.

în iunie 1969 este ales li
der al Partidului Nou De
mocrat din provincia Mani
toba. renunțînd la mandatul 
de deputat al Parlamentului 
Federal. Devine apoi. în 
urma alegerilor generale 
provinciale din același ăn. 
prim-ministru al Manitobei.
funcție pe care a detinut-o pină in 
1977. In această perioadă a cumulat 
și funcțiile de ministru pentru rela
țiile dintre organismele provinciale 
si cele federale, ministru al finan
țelor (1972—1976) și ministru însăr
cinat cu administrarea legii energiei 
(1971—1977).

In 1975 i s-a decernat „Premiul 
Vanier" pentru cel mai merituos 
tinăr canadian în anul respectiv.

La 22 ianuarie 1979 preia oficial 
funcția de guvernator general al 
Canadei.

Edward Richard Schreyer este că
sătorit cu doamna Lily Edward 
Schreyer și are patru copii.

Stabilirea, în 1967, a relațiilor di
plomatice la nivel de ambasadă între 
România și Canada a marcat un 
moment hotăritor în dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări. In pe
rioada care a urmat, România și Ca
nada au acționat constant pentru 
progresul continuu al colaborării lor 
reciproc avantajoase în domeniile 
economic, tehnico-știlnțific și cultu
ral, în interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și securității in Eu
ropa și in întreaga lume.

Referindu-se la evoluția pozitivă 
a raporturilor româno-canadiene, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, sublinia, in mesajul 
trimis de Ziua națională a Canadei: 
„Folosesc acest prilej pentru a-mi 
exprima convingerea că bunele rela
ții de cooperare stabilite intre țările 
noastre se vor dezvolta și in viitor 
in interesul popoarelor noastre, a! 
păcii, colaborării și Înțelegerii inter
naționale".

La rindul său, guvernatorul gene

ral al Canadei, EDWARD RICHARD 
SCHREYER, sublinia, în mesajul sâu 
de felicitare cu prilejul zilei de 23 
August, că „țările noastre au făcut 
progrese semnificative in domeniul 
cooperării nucleare și au adăugat 
noi dimensiuni relațiilor noastre. 
Sint convins că viitorul ne va oferi 
ocazii pentru dezvoltarea acestor 
relații și pentru noi contacte oficiale 
și personale intre țările noastre".

Evoluția constant bună a relațiilor 
bilaterale este reflectată, între altele, 
în faptul că volumul schimburilor 
comerciale româno-canadiene a 
crescut de peste două ori în ultimii 
cinci ani. Aceasta s-a materializat, 
de asemenea, în încheierea a nume
roase acorduri și înțelegeri, o impor
tanță deosebită avind acordul comer
cial, reînnoibil anual prin înțelegere 
mutuală, care prevede șl acordarea 
reciprocă a clauzei națiunii celei mai 
favorizate, acordurile in domeniul 
energiei atomice și pescuitului ocea
nic, precum și acordul de cooperare 
economică și industrială pe termen 
lung. '

Opinia, publică din țara noastră iși 
exprimă convingerea că vizita ofi
cială in România a guvernatorului 
general Edward Richard Schreyer, 
convorbirile pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu le va avea cu 
înaltul oaspete canadian vor contri
bui la extinderea și adincirea relați
ilor in diverse domenii dintre Româ
nia și Canada — țări cu sisteme so
cial-politice diferite — la promova
rea destinderii și colaborării inter- 
narionale.

Poporul nostru adresează guverna
torului general Edward Richard 
Schreyer trad’tionata urare „BUN 
VENIT PE PĂMINTUL ROMÂNIEI !“.

folos.il
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| Cu străduință
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Gheorghe Irimciuc este mun
citor la întreprinderea de pielă
rie șl încălțăminte „Străduința" 
din Suceava. Un muncitor „cu 
miini de aur" — după cum spun 
colegii lui — și nu numai ei. Au 
recunoscut acest lucru și toți 
concurența de la toate fabricile 
de profil din țară, cu care Irim
ciuc s-a aflat intr-o dificilă și 
pasionantă întrecere. La capătul 
acesteia, in etapa republicană, 
suceveanul a ocupat lucul I pe 
țară, ceea ce l-a făcut pe un 
transilvănean, incinta! de mă
iestria acestuia, să exclame : 
„Jos cu clopul !“

Întrebat cum de a reușit per
formanța, Irimciuc de la „Stră
duința" a spus doar atit : „Cu 
străduință".

Altfel nici nu se putea.

Cei trei
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dintr-a IX-a

în aceste zile decisive pentru recolta acestui an, 
pretutindeni — organizare temeinică, mobilizarea 

tuturor forțelor pentruîncheierea semănatului și întreținereaexemplară a culturilor
TELEORMAN : Cu toate

forțele pentru recuperarea 
întîrzîerilor provocate de 
vreme la plantarea legu
melor zile'e frumoase de pri

STADIUL ÎNSĂMÎNȚĂRILOR DE PRIMĂVARĂ
— total culturi — la data de 8 mai
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măvară au adus în grădinile de le
gume ale Teleormanului forțe im
portante la semănatul și plantatul 
legumelor, la prășltul și irigatul 
culturilor. Se lucrează intens, din 
zori și pină noaptea tîrziu, pentru 
a se recupera rămînerile in urmă 
provocate de vremea rece de pină 
acum.

Peste 300 de oameni lucrau ieri 
în cele 13 ferme ale întreprinderii 
pentru producerea legumelor Zim- 
nicea. Aici s-au încheiat semăna
tul și plantatul tomatelor pe 165 hec
tare. S-a trecut apoi la plantatul 
vinetelor și ardeiului pe 71 și res
pectiv 205 hectare. Directorul în
treprinderii, inginerul Petre Tăna- 
se, ne-a spus : „Timpul ciștigat 
acum va însemna un plus de re
coltă. Dispunem de o dotare meca
nică bună, de răsad viguros, iar în 
zilele următoare vom intensifica 
ritmul plantărilor pentru a ne în
cadra în perioada optimă".

Șl în grădina de legume a C.A.P. 
Năsturelu se plantau tomatele tim
purii. Inginera Constanța Rada, 
șefa de fermă, ne spune că se 
acordă o grijă deosebită respectării 
tehnologiei fiecărei culturi, execu
tării unor lucrări de bună calitate.

Toate bune, dar nu putem să nu 
arătăm că aici se lucrează încă ti
mid, plantarea făcîndu-se pe nu
mai 1,5 hectare. Cum timpul nu 
stă în loc, se cere o mobilizare mai 
puternică a cooperatorilor, dar și o 
organizare mai bună a transportă
rii răsadurilor de la sera din Zim- 
nicea.

Pe ansamblul județului, pînă ieri 
s-au semănat și plantat cu legume 
10 500 hectare, față de planul de 
16 000 hectare. Prioritate se acordă

acum tomatelor timpurii, care au 
mai rămas de plantat pe circa 1 100 
de hectare. Există in prezent de
calaje destul de mari intre unită
țile agricole, diferențe care atestă 
că nu peste tot se acționează cu 
aceeași răspundere. Dacă în grădi
nile cooperativelor agricole Drăgă- 
nești-Vlașca, Peretu, Cosmești, 
Seaca, Drăcșani și altele această 
lucrare s-a încheiat, la Licuriciu, 
Mirzănești, Lunca. Smirdioasa sint 
mari rămineri în urmă. Este nece
sar ca și in aceste unități să fie 
luate măsuri pentru impulsionarea 
ritmului la plantarea legumelor. 
(Stan Ștefan, corespondentul ..Scîn
teii").

BOTOȘANI : Porumbul 
— pe ultimele suprafețe. In 
ultimele zile, viteza la semănatul 
porumbului a crescut permanent : 
pe 4 mai au fost insămînțate, pe 
total județ, 8 360 ha, pe 6 mai — 
10 325 ha, iar pe 7 mai peste 16 000 
ha. Cum s-a putut înregistra aceas
tă creștere a ritmului de lucru? în- 
tilnit pe raza consiliului unic agro
industrial Dragalina, tovarășul ing. 
Constantin Dimitriu, director gene
ral al direcției agricole județene, 
ne-a dat următorul răspuns : ..Pen
tru a reduce cit mai mult din in- 
tirziere, pregătirea patului germi
nativ s-a realizat îndeosebi noap
tea, iar semănătorile — toate au 
lucrat „zi-lumină". De asemenea, 
am avut in vedere ca, pe parcur
sul încheierii însămînțărilor în u- 
nele unități, semănătorile să fie 
redistribuite operativ în altele, ast
fel toate utilajele să fie utilizate 
la maximum pînă la terminarea 
acțiunii".

Că așa se desfășurau lucrurile, 
rtfe-am convins în mai multe zone 
ale județului. Vineri șeara, odată 
cu încheierea însămînțării porum
bului în consiliul agroindustrial 
Albești, aproape 50 de tractoare și 
semănători s-au mutat, în cursul

prășit.

nopții, in consiliile Frumușica și 
Sulița, unde ieri, intnnd dis de di
mineață in brazdă, au semănat a- 
proape 700 ha. Tot vineri, la fel 
s-a procedat și cu cele peste 70 de 
semănători ce au lucrat pe tarla
lele Trustului județean al I.A.S., 
fiind redistribuite in consiliile uni
ce agroindustriale Cindești. Doro- 
hoi și Saveni, unde lucrările erau 
mai întirziate. Procedindu-se ast
fel, pină simbătâ dimineață po
rumbul a fost semănat pe 71 531 ha 
din cele 90 799 ha destinate aces
tei culturi. Aceasta a făcut posibil 
ca simbătă — 8 mai — pe ogoa
rele botoșănene să se însămințeze 
ultimele suprafețe cu porumb. (Sil- 
.vestri Aiîenei, corespondentul 
„Scînteii").

ARAD : Tot satul este la
Conform programului de

intreținere a culturilor întocmit 
pentru acest an, în județul Arad 
sint de prășit in jur de 198 000 ha. 
Avînd in vedere importanța acestei 
lucrări, comandamentul agricol ju
dețean a luat o serie de măsuri 
pentru mobilizarea tuturor forțelor 
de la sate, deviza acestor zile fiind 
„Nici o buruiană să nu dijmuiască 
din producție". Astfel, numai la 
sfecla de zahăr au fost prășite 
manual peste 7 100 ha, iar me
canic 520 ha, zilnic fiind prezenți 
în cîmp peste 7 000 de oameni la 
această lucrare.

Pentru a vedea cum este orga
nizată, în mod concret, activitatea 
de intreținere a culturilor, ne-am 
oprit la Vinga, o comună ce nu
mără peste 6 000 de locuitori. Din 
discuția purtată cu primarul co
munei, Constantin Mican, am re
ținut că aici există un larg interes 
din partea tuturor locuitorilor apți 
de muncă pentru angajarea cultu
rilor prăsitoare in acord global. 
Argumente în acest sens sint 
destule, dar cel mai elocvent este

In clasa a IX-a E a Liceului in
dustrial nr. 5 din Bala Mare in* 
vață și cei trei frați Lazăr, toți 
de aceeași virstă : Petrică, io
nel și Viorel. Părinții lor, ță
rani din comuna Suciu de Sus, 
le-au mai adăugat cite un nume, 
in aceeași ordine, toate incepind 
cu litera „D“ : Dorin, Dorel și 
Dănuț. Dar nici asta nu-i ajută 
pe cei din jur să-i distingă mai 
ușor. Nici măcar pe colegii lor. 
Diriginta clasei, profesoara Maria 
Bejan, ii deosebește doar după 
locul pe care il ocupă fiecare in 
bancă. Aceeași înălțime, aceeași 
îmbrăcăminte, aceeași vioiciu
ne șt hărnicie, aceeași pasiune 
pentru cintatul la muzicuță, ace
eași dorință de a deveni con
structori, profesie pentru care 
se pregătesc cu multă conștiin
ciozitate. Dovadă — incă o ase
mănare, dacă mai era nevoie — 
toți au in catalog aceleași note. 
Foarte bune !

!

| Lâmîi...

I cu portocale

!
!
I

NOUTĂȚI 
DIN REȚEAUA 

CĂILOR FERATE
Harta feroviară a țării s-a îmbo

gățit., recent, cu încă 36 km cale 
ferată electrificată,' pe distanțele 
Bărboși — Galați și Pașcani — Dol- 
hasca și cu 10 km de cale ferată 
dublă, pe distanța Urechești — Bîl- 
ca, județul Bacău. Tot in această 
perioadă a fost pusă în funcțiune 
instalația de centralizare electrodi- 
namică din stația C.F.R. Bîlca.

Directorul Direcției investiții, 
construcții, mecano-energetic din 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor, tovarășul Dumitru 
Fîorea, a ținut să ne precizeze că 
darea in exploatare, înainte de ter
menul stabilit, a acestor linii se în
scrie intr-un amplu program de fi
nalizare în devans a unor investi
ții, de valorificare eficientă a tu
turor forțelor și posibilităților exis
tente. astfel incit pină la data de 23 
mai a.c., cînd va intra în vigoare 
noul grafic de circulație a trenuri
lor pentru perioada 1982—1983, 
transportul feroviar să beneficieze 
de condiții cit mai bune. în total, 
pînă la această dată urmează să 
intre in exploatare. înainte de ter
men, 112 km cale ferată dublă. 129 
km cale ferată electrificată și 110 
km linie echipată cu bloc automat.

încă din martie s-au încheiat lu
crările la tronsonul Ciulnița — 
Călărași Nord (dublarea căii fera
te pe o distantă de 18 km), iar în 
prezent eforturile sint concentrate 
in zonele Bîlca — Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej (Regionala C.F. Ga
lați), Birzava — Păuliș (Regionala 
C.F. Timișoara) și Roșiești — Cras- 
na. Pojorîta •— Valea Putnel (Re
gionala C.F. Iași) pentru darea in 
exploatare a unor tronsoane de 
cale ferată dublă și. de asemenea, 
pentru electrificarea următoarelor 
linii : Copșa Mică — Teiuș — Coșla- 
riu (regionalele C.F. Cluj și Bra
șov), Dolhasca — Verești (Regio
nala C.F. Iași) și Brăila — Galați 
(Regionala C.F. Galați). (Anica 
Florescu).

Obiective turistice în județul Bacău

Județul Bacău dispune de peste 
50 de obiective turistice mai im
portante. între acestea se numără 
monumentele istorice și naturale 
de la Oituz, Tg. Ocna, Bo-zești, 
Ghimeș-Făget. In afara lor. Bacăul 
oferă celor ce poposesc pe melea
gurile lui nenumărate frumuseți 
peisagistice, cum ar fi cele de pe 
văile Trotușului și Oituzului, noile 
edificii făurite de mina omului, în
tre care impunătorul baraj de la 
Poiana Uzului, cetățile chimiei de 
la Borzești, hidrocentralele de pe 
Bistrița și multe altele. Cel mai 
important punct de atracție tu
ristică il constituie renumita stați
une balneoclimaterică Slănic Mol
dova, care și-a îmbogățit zestrea cu 
noi spații de cazare in vile și com
plexe balneare, cu unități de ali
mentație publică și spații de servi
re și agrement. între altele, aici au 
fost modernizate vilele „Miorița" și 
„Zorile", s-a construit o nouă po
liclinică modernă cu cabinete de 
specialitate. în stațiune vor fi înăl
țate încă două hoteluri turistice 
prevăzute cu baze proprii de trata
ment și unități de alimentație. în 
imediata apropiere a stațiunii Slă
nic Moldova se află un nou obiec
tiv turistic : sanatoriul subteran de 
la salina Tg. Ocna. Amenajat la o 
adîncime de 130 metri, el își dove
dește eficiența în tratamentul ast

mului bronșic. Anual, aici își refac 
sănătatea mii de oameni ai muncii. 
Tovarășul Gicu Manolache, direc
torul O.J.T.. ne spunea că, pe lingă 
izvoarele de apă minerală din Slă
nic Moldova, parcurile dendrologi- 
ce de la Hemeiuki și Dofteana, ha
nurile de la Măgura și Poiana Uzu
lui, vor fi puse in valoare alte pes
te 20 de obiective turistice, între 
care Poiana Sărată, Tg. Ocna și 
Moinești, lacul de baraj natural de 
la Bolătău, zona forestieră și ci
negetică de la „încărcătoare", casa 
memorială „George Bacovia", pă
durea de la Runc, declarată monu
ment al naturii, muzeele sătești de 
la Răcăciuni și Prăjești. Vor fi 
construite noi complexe turistice și 
balneare la Tg. Ocna și Moinești.

Preocupări pentru unele amena
jări și extinderi, care vin în spriji
nul turismului, mai ales al celui de 
odihnă și de sfirșit de săptămînă, 
există și la obiectivele de la popa
sul Gherăești. popasul Buhuși, ca 
și la Scutaru, Tg. Ocna si in alte 
localități ale județului. Astăzi, nu
mai rețeaua O.J.T. cuprinde peste 
5 000 de locuri de cazare in hoteluri, 
în vile confortabile și popasuri tu
ristice dotate la nivelul exigentelor 
călătorului modern. (Gh. Baltă).

In fotografie : Unul din moder
nele hoteluri din stațiunea Slănic 
Moldova.

Marea pasiune a tehnicianu- j 
lui horticol Gheorghe Neagu, 

Iunul din veteranii Grădinii bo- ■ 
tonice din Iași, o constituie ci- ! 
tricele. Cu șapte ani in urmă, i 
intr-un lămii a altoit „ochiuri" 
din crengile unui portocal. In a- I 
ceste zile, lămiiul a dat rod. j 
Rod îndoit : 11 lămii și 9 porto
cale. Bucuros de izbindă, pomi- | 
cultorul ieșean a altoit acum, pe | 

'crengile aceluiași lămii, și cite- 
va „ochiuri" de mandarine. Și 1 
el, și nbi slntem curioși să ve- j 
dem ce-o să „iasă". Dar asta, 
peste cițiva ani.

Pină atunci, incă o veste des- | 
pre roadele pasiunii sale : după

Io așteptare de trei ani, cind a I 
altoit portocal pe lămii, tot in J 
aceste zile a apărut primul 
fruct : are forma unei portocale, I 
iar culoarea este de lămiie. Cind | 
se va coace bine, o să-l rugăm

Ipe creatorul lui să ne spună și | 
nouă și ce gust are. |
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faptul că s-au încheiat angajamen
te pentru întreaga suprafață cul
tivată cu floarea-soarelui, ceapă, 
arpagic și mazăre. De asemenea, la 
porumb au rămas doar 90 hectare 
din 1890 ha cultivate, iar la sfecla 
de zahăr — 50 ha. Se cuvine însă 
o precizare : disponibilitățile a- 
mintite nu sint in contradicție cu 
afirmația primarului referitoare la 
larga participare la muncă a tu
turor cooperatorilor din comună. 
Aceasta pentru că factorii de răs
pundere din Vinga s-au ferit de 
formalism atunci cind au angajat 
culturile in acord global. Au cîn- 
târit posibilitățile fiecăruia incit 
să nu revină pe un om o suprafață 
mai mare decit poate el să lucreze. 
Așa se explică și disponibilitățile 
amintite.

Totuși cine va lucra cele 90 ha 
de porumb, respectiv 50 ha de 
sfeclă de zahăr ? Ei bine, aceste 
suprafețe sint neînsemnate in ra
port cu solicitările primite din 
partea celor 380 de navetiști și 250 
de angajați, cîți există la nivelul 
comunei. Practic, aceasta înseam
nă că, la Vinga, toate culturile

prășitoare sint lucrate în acord 
global, , ca dealtfel și în alte lo
calități — Mailat, Mănăștur ș.a. — 
ceea ce constituie o garanție că 
buruienile nu vor dijmui din re
coltă. (Tristan Mihuța, (corespon
dentul „Scînteii").

DOLJ : Evacuarea ex
cesului de umiditate de pe 
terenurile afectate de băl
tiri Unitățile agricole de stat 
și cooperatiste din județul Dolj 
au de insămințat cu soia o 
suprafață de 27 400 hectare. Pină 
simbătă seara, din datele centrali
zate la direcția agricolă județeană 
rezultă că sămința a fost incorpo
rată în sol pe circa 18 000 hectare, 
în legătură cu măsurile intreprinse 
pentru urgentarea încheierii aces
tei lucrări am avut o scurtă discu
ție cu inginerul Ion Dimian, direc
torul D.G.A.I.A. Dolj :

— Timpul ploios din actuala 
campanie agricolă ne-a ținut multe 
zile pe loc — ne-a spus interlocu

torul. Deși executarea lucrărilor a 
fost organizată, fără exagerare, ca 
la carte, nu am putut atinge vi
tezele zilnice planificate la semă
nat. Prin mari eforturi, folosind 
practic orice clipă bună de lucru, 
am reușit ca in consiliile unice agro
industriale Amărăști, Catane, Peri
șor, Zănoaga, Băilești, cele care 
dețin ponderea culturii de soia, să 
insămințăm suprafețe apropiate de 
cele planificate.

— Ce se intreprinde pentru 
mînțarea cit mai urgentă a spiel 
pe toate suprafețele planificate ?

— Datorită precipitațiilor căzute, 
o suprafață de circa 5 000 de hec
tare destinată acestei culturi este 
afectată de excesul de umiditate. 
Eforturile noastre, în prezent, vi
zează mobilizarea unei cit mai 
mari forțe umane la eliminarea 
băltirilor. Lucrătorii unităților de 
pe raza consiliilor agroindustriale 
Zănoaga, Moțăței, Poiana Mare, 
Băilești etc. se află și acum în 
cimp la efectuarea șanțurilor pen
tru scurgerea apelor în .exces. 
(Nicolae Petolescu, coresponden
tul „Scînteii").

ODIHNA Șl REFACEREA PUTERII

DE MUNCĂ
După orele de muncă, de efort fizic și Intelectual organismul omului 

trebuie să-și recapete vigoarea. Somnul, stare naturală aparent banală a 
existenței noastre, are — în realitate — o însemnătate majoră, pentru că 
el condiționează in bună măsură desfășurarea normală a activității între
gului organism. Recomandări competente și utile in acest sens am solicitat 
prof. dr. docent LIVIU POPOVXCIU, șeful Clinicii de neurologie din Tirgu 
Mureș.

— în prezent, specialiștii din acest 
domeniu au cunoștințe științifice mult 
mai bogate și mai precise decit aveau 
cu 10—15 ani în urmă. A devenit evi
dent faptul că substratul biochimic al 
celulei nervoase se reface in timpul 
somnului, cind la nivelul fiecărui țe
sut și organ (inimă, plămini, ficat, ri
nichi etc.) și al funcțiilor respective 
(circulația sîngelui, respirația etc.) 
se realizează o economie bio- 
energetică. Tulburările de somn 
întîlnite in diferite afecțiuni, și mai 
ales in nevroza astenică atit de răs- 
pindită in multe țări, pot influenta 
starea generală a organismului și fa
voriza apariția unor suferințe, cum 
sint boala ulceroasă, hipertensiunea 
arterială, chiar diabetul.

— Cite ore de somn sint necesare 
pentru refacerea capacităților fizice 
și intelectuale ?

— în genere, fiecare om are nece
sități proprii de somn. Unele persoane 
adulte se refac complet după numai 
5—6 ore de somn, altele după 7—8 
ore. Aceasta, în situații normale. 
Somnul are insă o patologie proprie, 
de care sint legate insomnia șl hiper- 
somnia. Pentru stabilirea cauzei fie
cărui tip de tulburare a somnului sint 
necesare, uneori, investigații com
plexe. Hipersomniile se pot datora 
unor inflamații și afecțiuni vasculare 
la nivelul creierului, tulburărilor res
piratorii, mai ales la obezi, bolilor en
docrine, dereglării unor structuri ner
voase ale creierului, organ care diri
jează apariția ritmică a somnului. 
Creierul funcționează ca un ceasornic, 
iar somnul constituie un element de 
bloritm și de aceea trebuie respectate 
orele de somn și de activitate.

— Centrul de cercetări din Tirgu 
Mureș al Academiei de științe medi
cale a pus la punct o metodă mo
dernă de investigare a creierului, pe 
baza căreia s-a obținut in premieră 
mondială harta creierului computeri
zată. Ce oferă această noutate prac
ticii medicale ?

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ

— Cu un electroencefalograf și un 
minicomputer se obțin amplitudinea 
și frecvența curenților bioelectric! 
culeși de pe toată sup-afața creieru
lui. Această hartă red toate datele 
culese indicînd foarte • tact activita
tea bioelectrică a creierului și, în 
funcție de eventualele modificări, 
medicul poate pune diagnosticul. 
Medicul „vede" mai bine ce se întîm- 
plă in creier, dacă există sau nu vreo 
anomalie, beneficiind astfel de o me
todă rapidă a examinare, stabilire a 
diagnosticului șl a tratamentului 
adecvat.

— Recent ați participat la cel de-al 
VI-lea Congres european de cercetare 
a somnului, care a avut loc la Ziirich. 
Vă rugăm să vă referiți la citeva con
cluzii desprinse din acest for știin
țific.

— O primă concluzie, cu caracter 
general, a fost aceea că în multe țări 
se face abuz de medicamente pentru 
producerea somnului, ceea ce pro
voacă uneori intoxicarea organismu
lui și înrăutățirea stării de sănătate. 
Totodată, s-a apreciat că pentru cei

In adevăr suferinzi sînt mai indi
cate somniferele cu durata de ac
țiune mai scurtă (nu mai mult insă 
de 6 ore), care nu diminuează randa
mentul, nu influențează deci ritmul 
normal sau bioritmul somn-veghe. 
Multe persoane care apel ză în mod 
excesiv la somnifere exir i și în țara 
noastră. Pentru a-și reci păta somnul 
normal, sănătos. Ie recomand să-și 
organizeze mai bine modul de viață, 
seara înainte de culcare să iasă la 
plimbare, să respecte măsurile de 
igienă alimentară.

— Intrucit nici un fel de activitate 
nu se poate desfășura fără solicitarea 
sistemului nervos, vă rugăm să ne 
spuneți : ce se înțelege prin igiena 
psihică, intelectuală. privită din 
unghiul igienei somnului ?

— înțeleg îndeosebi respectarea 
unui program normal de activitate 
și de odihnă. La toate vîrstele se re
comandă organizarea activității in așa 
fel incit orele de somn și de lucru 
să fie respectate. Supraîncărcarea și 
subsolicitarea organismului față de 
propria capacitate de efort fizic și in
telectual determină scăderea randa
mentului : se reduc puterea de con
centrare, atenția, perforrf' >ntele, pro
voacă nervozitate și tulbu_ ' ațe stă
rii de veghe și de somn. bac„X> per
soană care muncește în mod obișnuit 
10—12 ore pe zi, ritm în care randa
mentul este optim, lucrează într-o pe
rioadă mai puține ore sau chiar deloc 
Sau, dimpotrivă, își supraîncarcă pro
gramul, capacitatea sa fizică și inte
lectuală scade. Tinerii, în special, tre
buie să țină seama de acest lucru. 
Organlzîndu-și un program de muncă 
disciplinat și de refacere a organis
mului prin somn, creîndu-și un ritm 
zilnic de activitate susținută, ei — ca 
dealtfel și persoanele mai vîrstnice — 
își pot dezvolta astfel capacitatea fi
zică și intelectuală.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU

De profesie...
„gazda"

Reglementări referitoare la ceea ce, cu 
un termen mai cuprinzător, s-ar putea 
numi gestionarea fondului locativ, există. 
Precise și clare. Iar scopul lor il știm cu 
toții : rezolvarea problemelor locative ale 
oamenilor muncii in spiritul normelor 
noastre de etică și echitate.

Există responsabilități, la fel de precise 
ți clare, pentru organele care aprobă cre
dite in vederea construirii locuințelor pro
prietate personală sau care atribuie locuin
țe din fondul de stat ori care avizează 
schimburile de locuințe sau închirierea 
spațiilor disponibile. La fel cum există și 
organe care au ca sarcină prevenirea în
călcării legilor noastre sau supravegherea 
respectării legalității — am numit miliția 
și procuratura. Inclusiv în domeniul loca
tiv. Ca să nu mai vorbim de obligațiile ce 
revin in acest sens primăriilor. Ceea ce, 
bineințeles, nu ne scutește de răspunderea 
— este adevărat, morală — care revine în 
acest sens fiecăruia dintre noi.

Ei bine, cu toate aceste „stavile" în 
calea „gazdelor" de profesie, mai există 
cazuri de speculă cu locuințe.

și corespondenții „ScinteiC^
Iată o mostră : „...Subsemnatul

Ștefan, fiul lui Stoian și Niculina,
Lăbuș 
născut

la 3 februarie 1951 în comuna Bulbucata, 
județul Ilfov, cu domiciliul fără forme 
legale în bd. Metalurgiei nr. 38 ap. 22 (și 
fără ocupație — n.n.) cu privire la faptul 
că am închiriat apartamentul pe care il 
posed declar următoarele :

în anul 1977 am făcut schimb de locuință 
cu Milea Stelian, căruia i-am cedat locuința 
mea din str. Reșița nr. 20 și am preluat 
apartamentul 22 din bd. Metalurgiei 
nr. 38, răminind să plătesc suma de 23 de 
mii pînă la achitarea acestui apartament. 
Din 1977 și pină în prezent am închiriat 
apartamentul la diferite persoane".

Cum ? A lipit pe un stilp în „Piața Su
dului" o etichetă cu următorul text : „în
chiriez apartament 2 camere plus depen
dințe, bd. Metalurgiei nr. 38, ap. 22, et. 5, 
bloc R“. Și in pofida plasării respectivului 
anunț la vedere, în plin vad comercial, 
nimeni dintre cel care ar fi putut — șl 
trebuit să-și pună toate întrebările de pus 
în legătură cu un asemenea anunț — nu 
i-a acordat importanța necesară.

Dintre amatori, „gazda" de profesie i-a 
preferat pe cei care i-au plătit chiria pe 
un an înainte : doi studenți cu părinți 
dispuși să scoată bani din buzunar — ca 
să plătească „fudulia" odraslelor : Morar 
Mircea a dat 7 200 lei, Faur Ion numai 
2 400 lei. Bineînțeles, contracte de închi
riere nu s-au făcut. Și nici chiriașii nu 
și-au făcut vize de flotant la noua adresă. 
Dar nimeni dintre cei care puteau — și 
trebuiau — să se sesizeze n-au făcut-o. 
Unii, mulțumiți că avea din nou cine să

plătească cheltuielile de intreținere ale 
apartamentului... Alții, la fel de mulțumiți, 
pentru că avea cine să plătească... ratele 
pentru casa lui Milea, inchinată de Lăbuș... 
Alții, pentru că pur și simplu nu contro
lează cine, cum și cind vinde, Închiriază 
sau se mută prin apartamentele din noile 
blocuri. Pe urmă, Lăbuș s-a Întors acasă I 
„Nu mi-au reușit combinațiile pe unde am 
fost și... Vă convine, bine. Nu..." Cu alte 
cuvinte, luați-vă tălpășița. Și chiriașii n-au 
avut de ales : pină la urmă și-au luat-o. 
Iar acum, așteaptă. Așteaptă sâ-și recupe
reze miile de lei cu care au fost înșelați.

Concluzii ? Concluzii sint destule. Dintre 
toate, mai importante ni se par cele pe 
care ar trebui să le tragă mai cu seamă 
organele în drept : în legătură cu „vinza- 
rea", „schimbul" și „închirierea" locuințe
lor construite cu credite de la stat. Ca 
să nu se mai întîmple ca alde Lăbuș din 
Bulbucata, fără ocupație, să ajungă pro
prietar de casă în București — casă con
struită cu ‘credit de la stat și cu rate 
plătite din chirii ilegale.

Cel puțin atit.

Cele doua 
sentințe

...M. Grigore stă în București pe str. 
Lulcă nr. 23, bloc M, etaj. 6, ap. 41, sector

4 — este șofer Ia I.T.B. șl cîștigă binișor 
— peste 2 000 lei pe lună.

...M. Gheorghe s-a stabilit la Călărași, 
locuiește pe bd. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, bloc 32, et. II. ap. 17. și lucrează ia 
Fabrica de celuloză și hîrtie. Are o leafă 
bună : 2 690 lei pe lună.

...M. Andrei este tractorist și lucrează Ia 
S.M.A. din comuna Slava-rusă, județul 
Tulcea. Venitul mediu pe ultimele șase 
luni : peste 3 000 lei pe lună.

Toți trei sînt frați. Oameni așezați, la 
casele lor, cu meserii bune. N-au săvîrșit 
nici o infracțiune. Sint numai „pîrîți" in
tr-un proces civil. în care instanța de ju
decată s-a pronunțat : a admis cererea re
clamantei — mama lor.

„...Subsemnata M. Maria, domiciliată in 
comuna Valea Nucarilor, județul Tulcea, in 
virstă de 72 ani, sînt nevoită ca pe această 
cale să vă solicit dv. să-i obligați pe 
copiii mei majori... să mă ajute și pe mine 
să-mi duc Zilele ce le mai am de trăit. Sint 
in virstă și sint bolnavă, am nevoie de 
citeva medicamente. De aceea, sînt nevoită 
să solicit de la cei trei băieți ai mei să-mi 
dea un ajutor. Mai mult nu am să le fiu 
povară, pentru că zile multe de trăit nu 
mai am. ,

Copiii mei sînt toți salariați și nici eu 
nu le pretind sume care să-i împovăreze. 
Vă cer să-i obligați ca toți trei să-mi îm
plinească o sumă de 400 Iei lunar, adică 133 
lei pe lună, fiecare...".

...Cum spuneam, instanța de judecată a 
admis acțiunea. în rest, să-i judecăm sin
guri pe cei trei și pe ceilalți ca ei. în 
calitate de colegi de muncă, vecini, prie
teni... Pentru că mai există, pe lingă aceea 
a justiției — și o a doua sentință : blamul 
opiniei publice.

Din caietul 
grefierului

„ln luna ianuarie a.c. trebuia să ne căsă
torim legitim, iar in vederea acestui eve
niment am cheltuit mal multi bani, dar la 
data cind a fost fixată căsătoria, nu s-a 
mai prezentat motivind că nu-l lasă pă
rinții".

(Din Dosarul nr. 1 319/1982. Jude
cătoria sectorului 4 din Capitală).

....la data sus-amintită, pirita s-a năpustit 
după mine, in propria mea casă. unde, in 
vestibulul apartamentului, m-a împins, bru- 
talizindu-mă in cuierul aflat in această 
cameră".

(Din Dosarul nr. 2 231/1982, Jude
cătoria sectorului 5 din Capitală).
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Unanima aprobare, vie satisfacție pentru rezultatele fructuoase 
ale vizitei tovarășului Nicolae Ceausescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Grecia 
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

împreună cu întregul nostru po
por, comuniștii, toți oamenii muncii 
din Capitală, dînd glas simțăminte- 
lor de fierbinte dragoste, profund 
respect, de nemărginită recunoștință 
ce vi le poartă dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, aprobă cu cea mai vie 
satisfacție rezultatele vizitei de stat 
pe care ați efectuat-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. in Grecia 
— se arată în telegrama adresată de 
COMITETUL MUNICIPAL BUCU
REȘTI AL P.C.R.

Noua solie de prietenie și pace a 
fost întîmpinată de poporul elen 
cu manifestări de adincă bucu
rie și înaltă considerație, relevate in 
aprecierile și omagiile cu care ați 
fost primiți pretutindeni pe pămîn- 
tul Greciei, dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al poporului român, per
sonalitate proeminentă, de înalt 
prestigiu, a vieții politice contem
porane, și tovarășa Elena Ceaușescu. 
militant de frunte al partidului și 
statului, eminent om de știință de 
renume mondial, a cărei întreagă ac
tivitate se bucură de o unanimă pre
țuire în lumea politică și științifică 
internațională. Dialogul româno- 
elen la nivel înalt demonstrează în 
chip magistral caracterul profund 
științific al politicii externe a parti
dului și statului nostru, larga au
diență ce o întrunesc astăzi acțiuni
le și inițiativele României socialiste 
pb toate meridianele globului.

<lă asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicblae Ceaușescu. că oamenii mun
cii din Capitală, asemenea întregului 
nostru popor, vor acționa cu în
treaga energie și pricepere pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
ce le revin in acest an și pe întregul 
cincinal.

împreună cu intreaga noastră na- 
•țiune, comuniștii, toți oamenii mun
cii de pe meleagurile județului Alba 
au urmărit cu justificată mindrie și 
deplină aprobare desfășurarea vizitei 
de stat pe care dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați întreprins-o impreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. în 
Grecia — se subliniază în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN ALBA AL P.C.R.

Noua solie de prietenie și pace, 
manifestările de stimă și respect cu 
care ați fost înconjurat sînt o ex
presie a prestigiului și prețuirii de 
care se bucură in lume România so
cialistă, a dăruirii și consecvenței 
cu care dumneavoastră militați pen
tru a aduce omenirii pace, destinde
re și colaborare.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
fiu devotat al patriei, personalitate 
proeminentă a lumii contemporahe, 
că pentru noi, locuitorii străbunei 
vetre a Albei, nu există țel mai cu
tezător și hotârire mai dîrză decit 
consacrarea intregului nostru elan 
îndeplinirii neabătute a sarcinilor 
stabilite de dumneavoastră, a obiec
tivelor Congresului al XII-lea al 
partidului.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți ceilalți oameni ai 
muncii arădeni — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
urmărind cu viu interes și profundă 
mindrie patriotică vizita de stat, pe 
care dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ați întreprins-o în Grecia, 
își exprimă deosebita satisfacție și 
recunoștință pentru fructuoasa ac
tivitate desfășurată în vederea dez
voltării și diversificării relațiilor de 
colaborare in interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii și destinderii 
internaționale — se subliniază in te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
ARAD AL P.C.R.

D a încrezători că destinele po
porului nostru se află in mîini sigu
re și încercate, ne exprimăm și cu 
acest prilej atașamentul față de poli
tica ințeleaptă. plină de realism, 
promovată cu fermitate si principia
litate de partidul și statul nostru so
cialist pe plan intern și extern — ex
presia clarviziunii și spiritului dum
neavoastră dinamic, militant și 
profund novator, cu care abordați 
problemele cardinale ale lunii con
temporane — Și vă asigurăm, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, urmind cu consecvență pildui- 
toarea dumneavoastră activitate re
voluționară, nu vom precupeți efor
turile pentru înfăptuirea in mod 
exemplar a sarcinilor economico-so- 
ciale și politico-educative ce ne re
vin din documentele Congresului al 
XII-lea al P.C.R.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Bacău, urmărind cu viu 
interes și cu profunde sentimente 
de mindrie patriotică vizita pe care 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați în
treprins-o în Grecia, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, dau o înalta 
apreciere rezultatelor convorbirilor 
și acordurilor încheiate, exprimă 
adînca recunoștință pentru strălucita 
activitate ce o desfășurați in frun
tea partidului și statului, pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare cu toate țările — se a- 
rată in telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN BACAU AL 
P.C.R.

Noi, oamenii muncii băcăuani, ne 
exprimăm totala aprobare față de 
conținutul convorbirilor, acordurilor 
si ințelegerilor încheiate cu ocazia 
acestei istorice vizite și ne angajăm 
să vă urmăm neabătut în tot ce gin- 
diți și întreprindeți spre binele tării 
și al fiilor ei, să ne realizăm exem
plar obiectivele din planul economic 
pe acest an «și pe actualul cincinal, 
sarcinile ce ne revin din hotăririle 
Congresului al XII-lea al partidului, 
să contribuim cu intreaga noastră 
energie creatoare la ascensiunea so
cialistă și comunistă a patriei noas
tre dragi, Republica Socialistă Româ
nia.

în consens cu gîndurile și senti
mentele întregii noastre națiuni so
cialiste, membrii Comisiei Centrale 
de Revizie își exprimă mîndria pa
triotică și adeziunea totală față de 
remarcabilele rezultate ale vizitei 

pe care ați intreprins-o, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, impreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
Grecia — se subliniază in telegrama 
adresată de COMISIA CENTRALA 
DE REVIZIE A P.C.R.

Exponent strălitcit al celor mai 
înalte idealuri de progres, pace, 
prietenie și cooperare cu toate 
popoarele lumii, dumneavoastră' ați 
afirmat încă o dată, cu prestigiul și 
autoritatea unui eminent om de 
stat și personalitate proeminentă a 
istoriei contemporane, principiile 
fundamentale ale politicii noastre 
ințerne și externe, contribuind in 
chip magistral lă crearea unui climat 
de bună înțelegere in Balcani, pro- 
nunțîndu-vă pentru soluționarea pe 
calea tratativelor a tuturor proble
melor care mai există intre țările 
acestei regiuni, pentru transformarea 
Balcanilor intr-j zonă a conviețuirii 
pașnice, fără arme nucleare. . Ne-a 
umplut inimile de mindrie și încre
dere in viitor aprecierea că există 
condițiile necesare pentru realizarea 
unei intilniri la nivel înalt a state
lor diii Balcani, consacrată modali
tăților practice de depășire a proble
melor existente, intilnire ce s-ar 
inscrie ca un act important in viața 
intregului continent.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
români, maghiari și germani din ju
dețul Bistrița Nâsăud. asemenea in
tregului nostru popor, au urmărit cu 
bucurie și inaltă mindrie patriotică, 
cu profund interes și adîncă satis
facție vizita de stat pe care, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ați efectuat-o in Gre
cia, impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BIS- 
TRIȚA-NASAUD AL P.C.R.

Dînd o inaltă apreciere rezultate
lor noii solii de pace românești, re- 
afirmindu-ne încă o dată deplina a- 
probare față de întreaga politică in
ternă și internațională a partidului 
și statului, recunoștința noastră cea 
mai fierbinte pentru activitatea pro
digioasă ce o desfășurați. care a con
ferit dimensiuni cu adevărat mon
diale renumelui tării noastre, mindri 
și pe deplin încrezători că destine
le poporului român se află in mîini 
sigure și încercate, puternic mobili
zați de dăruirea fără egal cu care 
slujiți partidul și țara, comuniștii, 
toți oamenii muncii din străvechea 
vatră românească a Bistriței și Nă- 
săudului, într-o indestructibilă uni
tate de acțiune și voință, vă asigură 
și cu acest prilej, mult stimate și 
iubite tovarășă Nicolae Ceaușescu, 
că vor acționa cu întreaga energie 
șî fermitate pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor economico-so- 
ciale ce le revin in acest an și în
tregul cincinal.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R., se 
arată : Comuniștii, toți oamenii 
muncii care trăiesc și muncesc pe 
meleagurile botoșănene vă exprimă, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o sinceră și 
fierbinte recunoștință pentru rezul
tatele strălucite ale vizitei pe care 
ați efectuat-o, impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Grecia.

înaltele onoruri ce v-au fost re
zervate. aprecierile deosebite ce vi 
s-au adresat de către președintele 
Constantin Karamanlis și primul mi
nistru, Andreas Papandreu, atmos
fera caldă, sinceră, cu adevarat prie
tenească in care au decurs convor
birile oficiale, ca și sentimentele 
cordiale manifestate peste tot de 
populația greacă confirmă, încă o 
dată, marele prestigiu de care vă 
bucurați pe meridianele lumii, jus
tețea politicii interne și externe pe 
care ați elaborat-o și dezvoltat-o 
permanent in intreaga perioadă de 
după cel de-al IX-lea Congres al 
partidului.

Adresăm, de asemenea, cele mai 
alese felicitări tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, pentru înalta stimă și conside
rație cu care a fost înconjurată de 
membrii Academiei din Atena — ex
presie a recunoașterii meritelor 
deosebite ale savantului ce-și con
sacră intreaga muncă dezvoltării ști
inței românești, punerii cuceririlor 
științifice in slujba umanității, ale 
omului politic ce militează neobosit 
pentru valorificarea virtuților științei 
in promovarea păcii și înțelegerii 
intre popoare.

Cu sentimente de adincă mindrie 
patriotică și inaltă prețuire, ne ex
primăm deplina satisfacție și vă a- 
dresăm cele mai calde felicitări 
pentru remarcabilele rezultate ale 
vizitei pe care ați efectuat-o. mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. impreună cu stimata to
varășă Elena Ceaușescu, in Grecia 
— se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN BRAȘOV AL 
P.C.R.

Exprimind întreaga noastră admi
rație pentru profunzimea și strălu
cirea dialogului la nivel inalt pe 
care l-ați purtat in țara prietenă, 
pentru noile înțelegeri convenite și 
documentele semnate, dorim. în nu
mele tuturor oamenilor muncii din 
județul Brașov, români, maghiari și 
germani, să vă asigurăm că vom 
depune toate eforturile pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din hotăririle celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, spo
rind și mai mult contribuția județu
lui la dezvoltarea și înflorirea mul
tilaterală a României socialiste, la 
afirmarea ei liberă, independentă și 
suverană in lunjea contemporană.

însuflețiți de cele mai alese sen
timente. de adincă prețuire și ne
mărginită recunoștință, comuniștii, 
toți locuitorii meleagurilor brăilene 
vă adresează, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. vii mul
țumiri și iși exprimă deplina lor 
satisfacție față de rezultatele stră
lucite ale vizitei de stat pe care ați 
efectuat-o. impreună cu tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. în Grecia — se arată in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRAILA AL P.C.R.

Cu inimile pline de bucurie și 
mindrie patriotică, fericiți că sîntem 

contemporani cu dumneavoastră, oa
menii muncii brăileni — tineri și 
virstnici. bărbați și femei — folo
sim și acest prilej pentru a vă 
încredința, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. de sen
timentele noastre de nețărmurită 
dragoste și profund devotament, de 
adeziunea deplină față de tot ceea 
ce initiați și întreprindeți în frun
tea partidului si statului pe planul 
noliticii interne și externe si ne an
gajăm să milităm cu toată fermi
tatea pentru îndeplinirea și respec
tarea neabătută a documentelor 
semnate și acordurilor încheiate cu 
reprezentanții poporului elen, pen
tru transpunerea în viață a sarci
nilor ce ne revin din hotăririle Con
gresului al XII-lea al partidului.

Vă rugăm să ne permiteți, să vă 
adresăm, dumneavoastră și tovarășei 
Elena Ceaușescu, urările noastre 
sincere de multă sănătate si feri
cire. viată îndelungată și putere de 
muncă pentru ca să ne conduceți cu 
aceeași cutezanță revoluționară, clar
viziune și înțelepciune spre noi 
trepte de progres, bunăstare și ci
vilizație.

Consiliul de conducere al Ministe
rului Apărării Naționale, dind glas 
gindurilor și sentimentelor de aleasă 
prețuire și profund devotament ce 
vi ie poartă armata țării, vă adre
sează respectuos ,.Bun venit“ din 
vizita pe care, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, ați efc-ctuat-o in 
Grecia — se arată în telegrama adre

• Întîlnirile și convorbirile la nivel inalt româno- 
elene marchează o contribuție deosebită la 
dezvoltarea și ridicarea pe un plan superior a 
tradiționalelor raporturi prietenești, de conlucra
re multilaterală dintre cele două țări și popoare

• Mindrie patriotică pentru înaltul prestigiu de 
care se ,bucură președintele Republicii Socialiste 
România, ca militant neobosit pentru promovarea 
cauzei păcii in Balcani, în Europa și in lume

sată de CONSILIUL DE CONDU
CERE AL MINISTERULUI APĂ
RĂRII NAȚIONALE.

Dialogul la nivel inalt, intilni- 
rile și discuțiile cu personalități de 
seamă ale vieții politice, economice 
și culturale grecești, documentele 
semnate și acordurile încheiate pun 
din nou in lumină înțelepciunea și 
consecvența cu care afirmați și pro
movați, cu autoritatea meritelor ce 
le-ați dobîndit în fața contempora
neității, principiile politicii externe 
a partidului și statului nostru.

Exprimindu-și unanima aprobare 
față de rezultatele fructuoase ale 
acestei vizite, militarii de toate gra
dele își reafirmă hotărî rea de a în
făptui neabătut politica internă și 
externă a gloriosului nostru partid 
comunist.

Folosim cu bucurie și acest prilej 
pentru a vă încredința, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne 
vom consacra, pe mai departe, în
treaga energie, priceperea și pute
rea de muncă îndeplinirii integrale 
și la inalt nivel calitativ a sarcini
lor ce ne revin din documentele 
Congresului al XII-lea al partidului, 
din Directiva privind pregătirea mi
litară și politică a armatei, din 
magistralele dumneavoastră expuneri 
la plenarele C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1381 și martie 1982. Cu res
ponsabilitate comunistă vom acționa 
pentru dobîndirea unei calități noi, 
superioare în procesul instructiv- 
educativ, în toate domeniile activi
tății și vieții ostășești, în scopul 
formării militarilor ca luptători iscu
siți, cu ferme convingeri politico- 
ideologice, cu o înaltă conștiință 
patriotică și revoluționară, gata ori- 
cind la ordinul patriei, al dumnea
voastră, tovarășe comandant suorem, 
să apere. împreună cu întregul po
por, glia străbună, cuceririle socia
liste, independența și suveranitatea 
patriei dragi — Republica Socialistă 
România.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BUZĂU AL 
P.C.R. se arată : Alături de întrea
ga națiune română, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Buzău 
dau o înaltă apreciere rezultatelor 
vizitei de stat pe care, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați întreprins-o. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. în Grecia.

în actualele împrejurări interna
ționale. cînd. mai mult ca niciodată, 
este necesar ca popoarele să-și 
unească eforturile și să conlucreze 
strins pentru oprirea agravării în
cordării in lume, pentru reluarea și 
continuarea politicii de destindere și 
pace, dăm o înaltă apreciere va
loroasei dumneavoastră inițiative 
privind transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a păcii și colaborării, fără 
arme nucleare și realizarea unei in
tilniri ’ la nivel inalt a statelor din 
această zonă.

Vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru a ne spori continuu contri
buția la înfăptuirea neabătută a po
liticii interne și externe a partidului 
și statului, la creșterea continuă a 
rolului și măreției patriei noastre 
dragi în rindul tuturor națiunilor 
lumii.

în telegrama adresată de C.C. 
AL UNIUNII TINERETULUI CO
MUNIST, CONSILIUL UNIUNII 
ASOCIA ( IILOR STUDENȚILOR 
COMUNIȘTI DIN ROMANȚA ȘI 
CONSILIUL NAȚIONAL AL OR
GANIZAȚIEI PIONIERILOR se 
arată: Ospitalitatea și ambianța săr
bătorească cu care ați fost înconju
rat, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, constituie pentru tinăra 
generație a României un titlu de 
inaltă mindrie patriotică, o elocven
tă expresie a stimei și prețuirii de 
care vă bucurați in intreaga lume, 
confirmînd, ca in atitea rinduri, pres
tigiul unei politici care se distinge 
prin principialitate și dinamism con
structiv, pusă în slujba păcii și în
țelegerii între popoare.

Cu aleasă admirație și prețuire, ti
nerii și copiii țării își manifestă 
bucuria față de interesul viu și înal
ta considerație cu care a fost primi
tă cuvintarea rostită cu prilejul șe
dinței solemne de la Academia din 
Atena, de tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, perso
nalitate științifică de renume mon
dial, față de exemplul elocvent pe 
care îl dă prin intreaga activitate 
științifică și politică, dedicată idealu
rilor umanității, de pace, bunăstare 
și progres.

Ne exprimăm voința de a milita 
in spiritul indicațiilor dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru unirea tinerei ge
nerații de pretutindeni, a organiza
țiilor sale progresiste și democratice.

de diferite orientări politice și ideo
logice. in lupta pentru continuarea 
procesului destinderii, pace, securi
tate in Europa și in lume, 

Reafirmindu-ne întreaga noastră 
adeziune la politica internă și exter
nă a partidului și statului nostru, vă 
încredințăm că vom munci fără pre
get pentru înfăptuirea programelor 
de dezvoltare economică și socială a 
patriei stabilite de Congresul al 
XII-lea al P.C.R., a indicațiilor și 
orientărilor dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru înaintarea demnă 
și liberă a României pe calea socia
lismului și comunismului.

în telegrama CONSILIULUI CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A 
SINDICATELOR DIN ROMANȚA se 
arată: în același gînd și simțire cu 
întregul nostru popor, îngăduiți-ne 
ca în numele tuturor membrilor de 
sindicat din țara noastră — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități— să vă exprimăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
din partea Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor cele 
mai alese sentimente de dragoste, 
de respect și inaltă prețuire pentru 
rezultatele vizitei pe care ati intre
prins-o, impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Grecia.

Noul dialog la nivel înălt. docu
mentele de mare importantă semna
te, înțelegerile la care s-a ajuns 
sint menite să ducă la intensifica
rea și diversificarea schimburilor de 
valori materiale și spirituale, in in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
păcii, destinderii și colaborării in 
Balcani, in Europa, ea și in întreaga 
lume.

Reafirmîndu-și șl cu acest prilej 
întregul lor atașament față de poli
tica internă și externă a partidului 
și statului nostru, membrii de sindi
cat din tara noastră vă încredințea
ză. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vor acționa cu 
toată hotărîrea pentru îndeplinirea 
exemplară a prevederilor Planului 
national unic de dezvoltare economi- 
co-socială pe 1982, pentru înfăptui
rea mărețelor obiective stabilite de 
cel de-al XII-lea Congres al P.C.R.

Oamenii muncii din județul Călă
rași, care v-au insoțit cu adeziunea 
lor deplină, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in fie
care moment al vizitei efectuate, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in Republica Elenă, vă mulțumesc 
pentru succesul repurtat în dialogul 
la nivel inalt, pentru documentele 
de mare importantă pe care le-ati 
semnat, pentru inestimabila contri
buție adusă și cu acest prilej la 
creșterea prestigiului României so
cialiste în lumea contemporană — 
se arată in telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN CALA- 
RASI AL P.C.R.

împreună cu întregul nostru po
por sprijinim propunerile și efortu
rile dumneavoastră privind reali
zarea în Balcani a unei zone fără 
arme nucleare, ca un pas spre o Eu
ropă și spre o lume fără armament 
nuclear.

Comuniștii, toti oamenii muncii 
din județul Călărași vă încredințează 
și cu acest prilej, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că vor 
munci cu hărnicie și dăruire pentru

îndeplinirea sarcinilor ce le revin 
din planul de stat pe acest an, din 
hotăririle Congresului al XII-lea al 
P.C.R.

împreună cu întregul popor, co
muniștii, toți oamenii muncii din 
județul Cluj vă intîmpină, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, cu ne
țărmurită dragoste și aleasă mindrie 
patriotică la reîntoarcerea pe pămin- 
tul minunat al patriei / după vizita 
efectuată, impreună tu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Grecia — se 
subliniază in telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN CLUJ AL 
P.C.R,

Cu profundă recunoștință pentru 
excepționala activitate teoretică și 
practică ce o desfășurați in opera 
făuririi socialismului și comunismu
lui, spre binele și fericirea poporu
lui român, oamenii muncii din ju
dețul Cluj, români, maghiari și de 
altă naționalitate, vă încredințează, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotărirea lor fermă de 
a vă urma neabătut, cu abnegație și 
dăruire, in tot ce gindiți și întreprin
deți, pentru prosperitatea . țării și 
creșterea bunului ei renume" pe plan 
mondial, pentru realizarea exempla
ră a programului și politicii partidu
lui, a ridicării României spre noi 
orizonturi de progres, civilizație și 
bunăstare.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Constanța, aprobă cu profun

dă recunoștință rezultatele remarca
bile ce încununează noul dialog pe 
care dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, l-ați purtat cu înalții re
prezentanți ai poporului elen — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R.

Rezultatele convorbirilor, docu
mentele semnate deschid noi orizon
turi dezvoltării cooperării economice, 
industriale și' tehnico-științifice, slu
jesc intereselor de progres și pros
peritate ale ambelor popoare, efor
turilor lor pentru consolidarea rela
țiilor de bună vecinătate în Balcani, 
realizării unei atmosfere de încre
dere și securitate pe continentul 
nostru, pe toate meridianele globu
lui.

Stima și căldura cu care ați fost 
întimpinat pretutindeni de poporul 
elen și reprezentanții săi, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, constituie o nouă confir
mare a înaltului prestigiu internațio
nal pe care vi-1 conferă prodigioa
sa activitate ce o desfășurați în in
teresul păcii și progresului social.

Adresăm și cu acest prilej senti
mentele noastre de prețuire și 
profund respect tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
pentru contribuția remarcabilă ce 6 
aduce la dezvoltarea și afirmarea 
științei românești și universale. 
Ne angajam să nu precupețim 
nici un efort pentru înfăptuirea nea
bătută a sarcinilor ce ne revin din 
documentele celui de-al XII-lea 
Congres al partidului.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din România, într-un glas 
cu întregul popor român, își expri
mă, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, deosebita apreci
ere și profunda satisfacție față de 
rezultatele bogate cu care s-a înche
iat vizita pe care ați intreprin
s-o împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu in Grecia — se subliniază 
în telegrama adresată de CONSI
LIUL OAMENILOR MUNCII DE 
NAȚIONALITATE MAGHIARA DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA.

Profunda admirație și stima cu 
care ați fost intimpinați de către 
oficialitățile■ și poporul grec în ospi
taliera Eladă constituie o remarca
bilă confirmare a justeței politicii 
externe a partidului și statului nos
tru, a înaltului prestigiu de care vă 
bucurați pe arena internațională ca 
o personalitate proeminentă a con
temporaneității, eminent conducător 
de stat, luptător clarvăzător pentru 
triumful păcii și înțelegerii interna
ționale.

Ne exprimăm convingerea că dia
logul la cel mai inalt nivel, docu
mentele semnate și înțelegerile con
venite vor avea o înrîurire pozitivă 
asupra evoluției, in ansamblu a rela
țiilor româno-elene, extinderii cola
borării bilaterale și multilaterale in 
Balcani și transformării acestei re
giuni într-o zonă a păcii, lipsită de 
arme nucleare.

Subliniind încă o dată Importanța 
deosebită și rezultatele rodnice ale 
acestei vizite, oamenii muncii de na
ționalitate maghiară din România, 
impreună cu toți cetățenii țării, vă 

asigură că sint strins uniți în jurul 
partidului, al dumneavoastră perso
nal, in munca și lupta statornică și 
perseverentă pe care o desfășurați 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă, pentru prosperitatea patriei 
noastre comune, Republica Socialis
tă România.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R. se arată: 
în actualele împrejurări atît de com
plexe și contradictorii ale lumii de 
azi. prezența dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. impreună cu mult sti
mata tovarășă Elena Ceaușescu, pe 
pămîntul străvechii Elade, a reliefat 
din nou. cu putere, nobilele idealuri 
ale poporului român, consecvența cu 
care militați pentru dezvoltarea co
laborării și bunei vecinătăți în Bal
cani, pentru destindere pe continen
tul european și in lume.

Primirea deosebit de călduroasă 
ce v-a fost rezervată, manifestările 
de înaltă stimă și admirație la adre
sa dumneavoastră și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. convorbirile pur
tate și înțelegerile convenite ne a- 
duc din nou temeiuri de profundă 
satisfacție și mîndrie patriotică.

Oamenii muncii din județul Dolj, 
în frunte cu comuniștii, vă asigură 
că vor acționa cu, toate forțele pen
tru infăptuirea sarcinilor ce ne re
vin din hotăririle Congresului al 
XII-lea al P.C.R.

Am urmărit cu viu interes și legi
timă mindrie patriotică, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. momentele acestei impor
tante vizite de stat, manifestările de 
simpatie și admirație cu care ați 
fost intimpinati pretutindeni în 
Grecia, cuvintele de inaltă prețuire 
care v-au fost adresate — se arată 
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GALAȚI AL P.C.R.

Primirea care v-a fost făcută pe 
pămîntul vechii Elade. țara de care 
istoria ne-a legat prin zeci de fire, 
întărite astăzi prin voința comună 
de a asigura Balcanilor, Europei și 
întregii planete liniștea necesară 
unei conlucrări rodnice în sensul 
progresului, al libertății și suvera
nității tuturor popoarelor este do
vada autorității incontestabile de 
care vă bucurați ca personalitate 
mondială, a cărei activitate se iden
tifică cu lupta pentru independență 
și autodeterminare, pentru egalitate 
între țările mari și mici, pentru so
luționarea tuturor problemelor și di
ferendelor pe cale pașnică.

Am fost nespus de mindri, de ase
menea, de călduroasa primire de 
care s-a bucurăt tovarășa Elena 
Ceaușescu la ședința solemnă a Aca
demiei din Atena, unde s-a exprimat 
deschis admirația pentru activitatea 
remarcabilă desfășurată pe plan 
științific,, pentru rolul său activ în 
înflorirea științei românești și uni- 

• versale, pentru deplina valorificare 
a virtuților acesteia de promovare a 
păcii și înțelegerii între popoare.

Vă transmitem expresia sentimen
telor de sinceră bucurie și profundă 
satisfacție , a populației de naționa
litate germană din țara noastră, care 
a urmărit, împreună cu întregul po
por, cu viu interes activitatea pro
digioasă pe care ati desfășurat-o, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe întregul par
curs al vizitei pe care ati efec
tuat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Grecia — se arată in 
telegrama adresată de CONSILIUL 
OAMENILOR MUNCII DE NAȚIO
NALITATE GERMANA DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA.

Folosim și acest prilej exprimin- 
du-vă profunda noastră gratitudine 
pentru activitatea dumneavoastră 
neobosită, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. pusă in 
slujba înfloririi continue a patriei 
noastre scumpe, afirmării și crește
rii prestigiului ei pe arena interna
țională și vă asigurăm că oamenii 
muncii de naționalitate germană din 
țara noastră, împreună cu întregul 
popor, iși vor aduce contribuția de
plină la infăptuirea istoricelor hotă- 
riri ale Congresului al XII-lea al 
partidului, la ridicarea pe noi trepte 
de progres și civilizație a României 
socialiste.

Comuniștii, toți locuitorii județului 
Iași au urmărit cu viu interes, cu 
profundă satisfacție și mindrie pa
triotică desfășurarea noii vizite pe 
care ați întreprins-o, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Grecia — se arată !n 
telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R.

Luind cunoștință cu deosebită sa
tisfacție de rezultatele vizitei, locui
torii acestor străvechi meleaguri 
românești vă adresează din adincul 
inimii lor profunda recunoștință 
pentru contribuția deosebită ce o 
aduceți la dezvoltarea încrederii și 
respectului dintre state, a înțelege
rii și colaborării in Balcani, la 
triumful cauzei păcii pe planeta 
noastră.

Oamenii muncii din județul Iași vă 
mulțumesc pentru inestimabila dum
neavoastră contribuție la făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte. 
Vă încredințăm solemn că vom face 
totul pentru transpunerea în viață a 
politicii interne și internaționale a 
partidului și statului nostru, consa
crată binelui și fericirii țării, trium
fului cauzei păcii în întreaga lume.

Comuniștii, toti oamenii muncii — 
români, maghiari, ucraineni și de 
alte naționalități — de pe meleagu
rile Maramureșului. ne exprimăm 
deplina satisfacție față de rezultatele 
deosebit de fructuoase ale vizitei pe 
care, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ati intreprins-o, 
impreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, in Grecia — se 
subliniază in telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN MARA
MUREȘ AL P.C.R.

Vă sintem profund recunoscători 
pentru întreaga dumneavoastră ac
tivitate pe care o desfășurați. cu cel 
mai inalt spirit de răspundere, in 
scopul creșterii prestigiului patriei 
noastre, afirmării ei ca o forță acti- 
vă in lupta pentru pace și progres 
în intreaga lume.

Ne exprimăm convingerea că noul 
dialog la cel mai înalt nivel cu re
prezentanții poporului, elen va sti
mula amplificarea . și diversificarea 
relațiilor pe multiple planuri dintre 
țările noastre. întărirea prieteniei 
dintre popoarele român și elen — 
constituind o nouă și importantă 
contribuție pe calea transformării 
Balcanilor într-o zonă a păcii, secu
rității și bunei vecinătăți.

Urmărind cu cel mai viu interes 
strălucita desfășurare a vizitei de 
stat pe care, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 
întreprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Grecia, am 
putut recunoaște, încă o dată, măre
ția impresionantă a politicii interne 
și externe a României socialiste, al 
cărei creator și promotor de frunte 
sinteți. se arată in telegrama adresa
tă do BIROUL EXECUTIV AL CON
SILIULUI NATIONAL PENTRU 
ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE. Avem, 
in permanență, marea bucurie să 
constatăm că justețea și tăria con
vingerilor dumneavoastră, înalta ți
nută politică și etică, profund uma
nistă, a principiilor care vă animă 
gindirea și acțiunea exercită o co- 
virșitoare influentă asupra conștiin
ței politice a interlocutorilor Româ
niei pe arena mondială.

Larga audiență de care se bucură 
inițiativa dumneavoastră nrivind o 
intilnire la cel mai înalt nivel a ță
rilor din Balcani, procesul de reflec
ție politică pe care l-ați stimulat 
creează speranța că realizarea idea
lului pe care 1-ati formulat — al 
unor Balcani fără arme atomice — 
stă în puterea popoarelor noastre.

Sintem întăriți în aceste convingeri 
de ampla comunicare științifică și 
culturală stabilită între cele două 
popoare, de climatul de largă comu
niune de vederi și cooperare creat 
prin strălucita participare la succesul 
vizitei de stat a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim vicenrim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului National 
pentrb Știință și Tehnologie, emi
nent savant -și om politic, respectat, 
admirat și prețuit in intreaga lume.

Sintem mindri și ne exprimăm 
profunda noastră recunoștință pen
tru aceste mari înfăptuiri. Vă dorim 
dumneavoastră, iubite tovarășe se
cretar general al partidului și pre
ședinte al republicii, tovarășei Elena 
Ceaușescu, multă sănătate si putere 
de muncă pentru a ridica pe culmi 
tot mai înalte bunul nume al tării, 
demnitatea, forța și prestigiul Româ
niei1 socialiste. > ■ 1

Ne angajăm să facem totul sore a 
fi demni de epoca pe care o creați 
in istoria tării, să muncim mai mult 
și mai bine pentru a spori neconte
nit participarea științei și tehnologiei 
la infăptuirea politicii interne și ex
terne a scumpei noastre patrii.

Alături de întreaga noastră națiu
ne. comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Sibiu — români, ger
mani. maghiari — au urmărit cu viu 
interes și cu justificată mîndrie pa
triotică desfășurarea vizitei pe care 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceausescu, im
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
ați efectuat-o în Grecia — se sub
liniază în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R.

Intr-o deplină unitate de voință cu 
întreaga tară, dînd glas sentimente
lor noastre de profundă satisfacție 
și recunoștință pentru rezultatele 
deosebit de fructuoase ale acestei 
vizite, ne exprimăm și cu acest pri
lej simțămintele de aleașă mîndrie 
patriotică pentru nobila și neobosi
ta dumneavoastră activitate dedicată 
propășirii patriei noastre. salvgar
dării păcii și progresului omenirii 
contemporane. înaltele onoruri acor
date dumneavoastră, mult stimate 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, evidențiază 
prețuirea inestimabilă fată de con
tribuția pe care o aduceți permanent 
la eforturile de înțelegere a tuturor 
popoarelor pentru o lume mai dreap
tă și mai bună.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Vîlcea au urmărit cu profund 
interes și deplină satisfacție vizita 
de stat pe care dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ati efectuat-o. impreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. in 
Grecia. — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN VlLCEA 
AL P.C.R.

Oamenii muncii din județul Vîl
cea, asemenea întregului popor, 
vă încredințează și cu acest prilej, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vor acționa 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, cu întreaga ener
gie a mintii și brațelor pentru în
făptuirea sarcinilor ce ne revin din 
istoricele hotăriri ale celui de-al 
XII-lea Congres, din programul 
partidului de edificare a socialismu
lui și comunismului in scumpa noas
tră patrie.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, oamenii muncii, toți lo
cuitorii județului Vrancea au urmă
rit cu cel mai inalt interes, cu de
plină satisfacție și mindrie patrioti
că vizita pe care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați intreprins-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Grecia — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VRANCEA AL P.C.R.

Manifestările de caldă prietenie, de 
stimă și respect care v-au fost re
zervate au pus in evidentă incă1 o 
dată prestigiul international al pa
triei noastre, al dumneavoastră per
sonal, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Aceasta ne mobilizează 
plenar in realizarea obiectivelor 
Congresului al XII-lea al partidului, 
a sarcinilor de plan ale anului 1982. 
Ne angajăm in fața partidului, a 
dumneavoastră personal, că vom ac
ționa cu eforturi sporite pentru in
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului, față de care ne expri
măm totala adeziune.
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Trăim în ritmul unei civilizații 
ale 'cărei energii pozitive sînt 
îndreptate evident spre ținta a- 
sigurării', a concretizării demni

tății umane. O imensă desfășurare 
de forțe susține pe plan material 
acest adevăr care, pe plan spiritual, 
artistic, se dovedește în stare să re
flecte nu doar simple opțiuni de lim
baj, cl mai ales de sens.

De-a lungul întregii istorii a civi
lizației umane arta a contribuit la 
împlinirea ființei omului, a contri
buit la perfecționarea și autoperfec- 
ționarea ei. la făurirea actualei con
diții, moderne și libere, la fixarea 
unei viziuni umaniste active, reale, 
în sensul contribuției la făurirea a- 
celui „om total" despre care vorbea 
Marx. Cele ‘ mai 
înalte, cele mai 
valoroase forme 
ale artei au afir
mat dealtfel în
crederea în pu
terea făuritoare a 
omului. Cultul 
umanului, al ra
țiunii, accentua
rea valorii ome
nești întruchipate 
în arta și cugeta
rea originară a 
lumii antice au 
fost continuate.
reluate, redescoperite în mereu alte 
ipostaze în creații artistice con
cepute ca formă de cunoaștere și 
autocunoaștere a omului, deci ca mo
dalități specifice de căutare a adevă
rului. De la realismul renascentist la 
contribuțiile pe care perioada moder
nă le-a adus la dezvoltarea culturii 
umane in prima jumătate a acestui 
secol — prin artiști ca Picasso, Brân- 
cuși, Braque. Matisse, Kandinsky, 
Klee, Mondrian ș.a. — creații cu a- 
devărat viabile prilejuiesc descifra
rea felului in care semnificațiile ge
nerale ale trăirilor umane au fost in
tegrate în limbaje originale, capabile 
să includă deopotrivă reflexele lumii 
obiective și subiectivitatea creatoru
lui integrată produsului artistic.

„O artă fără viziune umană este 
ostilă vieții șî ostilă lumii. Omul este 
măsura tuturor lucrurilor. Cine va 
folosi o altă măsură, va măsura gre
șit". afirma O. Kokoschka, atrăgînd 
cu fermitate atenția că în condițiile 
artei moderne noblețea unei struc
turi superioare pe plan estetic tre
buie însoțită pe planul vlzualității de 
această referință, directă sau impli
cită. la personalitatea umană.

Oricît de variată s-ar înfățișa eflo
rescenta formelor de manifestare ar
tistică — și n-ar fi decit să ne gin- 
dim la numeroasele și amplele mani
festări colective și personale de artă 
românească ce au loc nu numai în 
Capitală, ci și în marile centre cul
turale ale țării — un adevăr se im
pune cu necesitate : acela că afir
marea artistică este corolarul firesc

r
„Act venefian"

de Camil PETRESCU
Ia Teatrul Național din București

Lucrările reprezen
tative ale dramatur
giei noastre sînt bine
venite pe afișul ori
cărui teatru, dar mat 
ales la cele naționa
le. acolo unde trebuie 
să șe impună cu for
ță sporită și • con
stantă ideea de re
pertoriu permanent, 
format din cele mai 
valoroase opere. Si 
„Act Venetian" de Ca
mil Petrescu se în
scrie major în acest 
repertoriu permanent, 
avînd eroi și proble
me în care-1 regăsim 
din Dlin pe neliniști
tul creator al revolu
ționarului Bălcescu 
din piesa cu același 
nume, al lui Danton, 
cel de neclintit, pe 
autorul lui Gelu Rus- 
canu. însetatul de ab
solut din „Jocul iele
lor", sau pe Andrei 
Pietraru. dornic să în
vingă imposibilul în 
„Suflete tari".

Este o simplă co
incidență. dar una 
dintre cele fericite, 
faptul că aproape 
concomitent cu spec
tacolul de la Teatrul 
Național din București 
avem și posibilitatea 
să cunoaștem în vo
lumul III al Antolo
giei piesei românești 
intr-un act (apărută 
Ia Editura „Dacia" din 
Cluj-Napoca, sub în
grijirea lui Valentin 
Silvestru) si varianta 
într-un act a acestei 
lucrări scrise de Ca
mil Petrescu în 1919 
cu febrilitatea tinere
ții si a căutărilor de 
Început

Am subliniat aceas
tă coincidentă nu nu
mai pentru valoarea 
ei culturală, ci și 
pentru faptul că în 
actualul spectacol al 
Naționalului bucu- 
reștean. în descifrarea 
piesei făcută cu fine
țe de către Mihai Be
rechet, există o reală 
tendință de întoarcere 
la propunerea inițială 
a dramaturgului, nu 
numai în sensul redu
cerii textului (lucru 
făcut cu grijă de re

gizor). cl mal ales a 
mesajului. subliniin- 
du-se cu claritate 
faptul că Alta, femeia 
iubită de Pietro Gral- 
la. este fără voia ei 
prizoniera ne viață a 
unei Veneții corupte 
si putrede care i-a in
trat în singe, trădarea 
iubirii lui Gralla fiind 
astfel și propria ei 
trădare. Mai mult de
cit atit. insusi eroul 
principal revenit în 
Veneția si-a semnat 
condamnarea la moar
te nu ca om. ci ca mi
litar. orașul neștiind 
și nevoind să mai aibă 
o armată adevărată.

drama lui Pietro Gral
la avînd astfel în pri
mul rind explicații so
ciale și apoi perso
nale.

însuși spațiul sce
nic ales de regizor, 
sala Atelier, cu at
mosfera-! de intimita
te, la care se adaugă 
decorul creat de Con
stantin Russu din ci
teva elemente de mo
bilier. indicînd moli
ciunea și lipsa de aer. 
o oglindă întunecată, 
draperii, fotolii și o 
masă joasă cu sticlă 
albăstrie ca o imagi
ne a lagunei închise, 
au contribuit la su
gerarea prizonieratu
lui in care a intrat e- 
roul principal, antlci- 
pind astfel falimentul 
lui final.

S-a pierdut, este a- 
devărat. în acest ca
dru. din patosul fier
binte al lui Camil Pe
trescu. din forța ex
plozivă a lui Pietro 
Gralla văzut ca un 
luptător pentru o iu
bire desăvîrșită. un 
fanatic apărător al 
unei citadele de neîn- 
frînt împotriva furtu
nilor. dar nu au fost 
neglijate nuanțele, 
spectacolul fiind pus

BUZĂU * De sub teascuri^0 
tipografiei buzoiene a apărut un 
„Documentar in sprijinul invăță- 
mîntului politico-ideologic". Cu o 
tematică bogată, cu sugestive date 
și grafice comparative, broșura edi
tată de secția de propagandă a co
mitetului județean de partid și ca-, 
binetul județean pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă con
stituie un prețios instrument de 
lucru, atit pentru activiștii de 
partid, cit și pentru toți cursanții 
la invățămintul politico-ideologic. 
(Stelian Chiper).

VRANCEA • Secția de pro’ 
pagandă a comitetului județean de 
partid a inițiat un ciclu de acțiuni 
politico-ideologice reunite sub gene
ricul „Partidul — Ceaușescu — 
România — este tot ce avem mai 
scump pe lume". Sint organizate in 
toate localitățile expuneri, expoziții 
de carte social-politică, spectacole 
cultural-artistice, întilniri cu acti

al angajării estetice animate de sim
țul responsabilității in abordarea 
unei variate problematici umane, de, 
seriozitatea unei elaborări fecunde. 
Adincirea unei viziuni proprii ne a- 
pare in aceste condiții legată de ca
pacitatea de elan, de efort artistic 
superior, capabil să emoționeze cu 
adevărat.

Dorința originalității cu orice preț 
— fenomen ușor de înțeles la artiști 
aflati in primii ani ai formării lor —, 
poate deveni însă, oricind, grimasă 
ostentativă. Creativitatea reală, este 
adevărat, s-a manifestat întotdeau
na împotriva poncifelor, a macula
turii de orice fel. Dar dacă dexteri
tatea. virtuozitatea pur meșteșugă
rească compromit fără îndoială ade

DE LA NATURA ARTEI 
LA DENATURAREA El

vărata măiestrie, nu este mai puțin 
adevărat că diletantismul, veleltaris- 
mul, dorința de succes rapid, neveri
ficabil, pot determina în aceeași mă
sură efecte similare. Ostentația, in
geniozitățile epidermice (mai ales a- 
tunci cind scopul declarat al imaginii 
este corpul uman) nu pot constitui. 
des:gur, premise ale unei creații au
tentice, viabile în timp. Vom aminti, 
spre exemplificare, o expoziție orga
nizată cu puțin timp în urmă de 
Cenaclul tineretului al Uniunii artiș
tilor plastici și Institutul de artă 
plastică „Nicolae Grigorescu" în sala 
Kalinderu cu lucrări de pictură, 
sculptură, grafică și fotografii reu
nite sub titlul „Expresia corpului 
uman". Desenele (in bună tradiție 
clasică) ale regretatului profesor de 
anatomie Gh. Ghițescu, expuse pe 
un panou central, erau înconjurate 
de o selecție de lucrări circumscri
se, din păcate, doar principiului de 
coerentă pe care-1 propunea titlul. 
Ambițioasă, desigur, această încer
care de a demonstra felul în care 
artiști ai generației tinere privesc 
expresivitatea trupului uman s-a do
vedit însă (cu excepția sculpturii) 
irelevantă. fragmentară, tributară în 
marea ei majoritate unei estetici de 
tip obiectivist. Despre ce fel de „ex
presie" a corpului uman era vorba ? 
Multe din lucrările de grafică și pic
tură exaltau o lume larvară, deper
sonalizată, afirmau, in contemplarea 
corpului omenesc, atitudini defetiste, 
etalind numeroase imagini de vis
cere și secțiuni anatomice interpre
tate „artistic", descompunînd corpul 

mai ales sub semnul 
disecțiilor minuțioase.

Eroii lui Camil Pe
trescu sînt adevărate 
pietre de încercare 
pentru interpreti si 
acest lucru a fost va
labil și pentru actorii 
Teatrului Național 
care ne-au redat con
vingător si emoțio
nant imaginea lor. Mă 
refer in primul rind 
la reprezentanții tine
rei generații, la Ce- 
zara Dafinescu in 
Alta si la Mihai Ni- 
culcscu în Cellino, 
care au trecut cu 
succes un examen im
portant al carierei lor. 
Cezara Dafinescu a 
reușit să redea cu 
demnitate clocotul in
terior al eroinei, iar 
Mihai Niculescu a fost 
nuanțat, ironic și cu 
reală subtilitate în su
perficialul. dar totuși 
recuperabilul Cellino.

La fel cu lovită din 
Cartea lui lovită de 
Paul Everac. Pietro 
Gralla este rolul „pe 
măsură" pentru Florin 
Piersic, unul dintre a- 
cele roluri pe care un 
actor le visează în 
anii maturitătiî, dîn- 
du-i prilejul să-si 
dezvăluie din plin for
ța si stiinta de a con
strui un personaj. Și 
interpretul i-a dat 
viată lui Pietro Gral
la, sugestiv, adeseori 
:u forță de emoțio- 
nare autentică, urmă- 
rîndu-i dialectica gîn- 
durilor si frămintări- 
le lăuntrice, punind 
accentul mai ales pe 
amărăciunea din ulti
mul act, pe imposibi
litatea de a mai crede 
in ceva.

Bun. cu serioasă pu
tere de concentrare si 
stăpînire a fost An
drei Ionescu in cre
dinciosul Nicola, tova
rășul de drum al lui 
Pietro Gralla. și sen
sibilă Cristina Deleanu 
in apariția fugară a 
Faniei. •

Ileana 
BERLOGEA

viști de partid și de stat, (Dan Drd- 
gulescu).

MEHEDINȚI • La casele de 
cultură, căminele culturale și clubu
rile din județ se desfășoară, sub 
genericul „Slavă partidului", ample 
manifestări dedicate împlinirii a 61 
de ani de la făurirea partidului. 
(Virgiliu Tătaru).

HARGHITA • In
Miercurea Ciuc se desfășoară „Luna 
culturii cinematografice", o com
plexă manifestare politico-educativă 
și cultural-artistică. în program : 
sesiuni de comunicări științifice, ex
poziții, schimburi de experiență și 
spectacole de gală, la care participă 
artiști, regizori, operatori, scena
riști și critici de artă din mai multe 
localități ale țării și din Capitală. 
(I. D. Kiss).

TELEORMAN • Casa 
de cultură a sindicatelor din Ale
xandria s-a deschis expoziția filate

omenesc în articulațiile-i intime, asi- 
milindu-1 obiectelor, insistînd asupra 
„valorii" perisabilului, asupra aspec
telor degradate ale existenței uma
ne. „Corpul uman intre sacral și ne- 
demnitate" se și intitula una din 
temele dezbaterilor teoretice care au 
însotit manifestarea. Așadar, o aban
donare a personalității umane și 
studiului ei în favoarea analizei for
mei umane și a structurii sale fizice 
care — deși pe planul expresiei am
biționează înnoirea, refuzul manierei 
și al convenției — în fapt duce la 
precaritate a imaginii de ansamblu, 
atestînd momentul unui impas, al 
unei stagnări, dovadă a unei sufi
ciente pindite la rîndul ei de primej
dia manierei.

Kitschul pseudomodernist este la 
fel de inoperant ca și fotografismul 
naturalist sau cursivitățile si discur- 
sivitățile de tip pseudoacademic. O 
demonstrează o altă expoziție pur- 
tînd de data aceasta girul unui ar
tist ajuns la vîrsta maturității (Ion 
Grigorescu, la Galeriile Căminul artei, 
etaj). în care alături de citeva pic
turi și desene erau prezentate foto
grafii alb-negru și fotografii pictate. 
Fotografia, se știe, s-a impus de 
multă vreme ca una din modalitățile 
de exprimare artistică importante, 
ca un mod de fixare, de recuperare 
a datelor fundamentale ale realității 
înconjurătoare, de stăpînire și ordo
nare a lor. O fotografie de artă este 
în stare să dezvăluie sensuri, semni
ficații variate legate de descoperirea 
cu ajutorul aparatului de luat vederi, 
în realitățile înconjurătoare, a unor 
imagini încărcate de expresivitate 
artistică, capabile să transmită con
ținuturi variate. Fotografia pictată, 
adică imaginea luată cu ajutorul o- 
biecțivului fotografic, dar asupra că
reia mina autorului a intervenit co- 
lorînd-o (și ea cu o tradiție. însă mai 
puțin glorioasă), a fost deobicel de
semnată prin termenul ..kitsch" — 
adică pseudoartă, o artă lipsită de 
profunzime și de semnificații social- 
umane superioare. Calitatea foarte 
modestă a realizării tehnice în foto
grafiile realizate de Ion Grigorescu 
le situează de la bun început departe 
de performantele cu care ne-au obiș
nuit marile manifestări ale artei fo

O sinteză asupra mișcării
muncitorești din Oltenia *)

Prin monografia 
„Mișcarea muncito
rească din Oltenia" de 
Romus Dima, publi
cată recent de editura 
„Scrisul românesc" 
din Craiova, se reali
zează o primă sinteză 
asupra evoluției miș
cării muncitorești din 
această parte a țării, 

întemeiată pe o in
formare minuțioasă, 
pe surse documentare 
de prim rang, lucra
rea evidențiază faptul 
că mișcarea muncito
rească și socialistă din 
Oltenia s-a circum
scris procesului unitar 
al organizării de clasă 
a proletariatului și s-a 
integrat organic, incă 
de la început, in acti
vitatea forțelor revo
luționare celor mai 
înaintate din țară.

Cercetînd amplu 
formele specifice de 
organizare a luptei 
clasei muncitoare din 
această parte a tării, 
aportul său la înte
meierea partidului 
politic al clasei mun
citoare din România 
și la îmbogățirea ac
tivității acestuia, au
torul dă contur încă 
unei trăsături a miș
cării muncitorești din 
Oltenia și anume fap
tul că, deși puțin nu
meros, industria fiind 
slab dezvoltată, prole
tariatul de aici s-a 
impus încă de la sfîr- 
șitul secolului al 
XIX-lea drept hege
mon necontestat al 
tuturor celor asupriți 
In lupta pentru o via
ță mai bună, pentru 
socialism. Totodată, 
proletariatul din Olte
nia a fost receptiv la 
principalele probleme 
care au preocupat 
mișcarea muncitoreas
că și socialistă din 
țara noastră la sfîrși- 
tul secolului al XIX- 
lea și începutul seco
lului XX, adueîndu-și 
o contribuție însem
nată la lupta generală 
împotriva exploatării,

•) Romus Dima : 
„Mișcarea muncito
rească din Oltenia".
----- -------------------------------  

pentru afirmarea cla
sei muncitoare ca for
ța politică cea mai 
înaintată a societății 
românești, pentru 
transformarea parti
dului socialisț in 
partid comunist.

Prezentînd sistema
tic evoluția mișcățjl- 
muncitorești din Olte
nia sub ' conducerea 
Partidului Comunist 
Român, istoricul Ro
mus Dima izbutește, 
printr-o bogăție spo
rită de informații și 
argumentații științi
fice, să surprindă mo
dalitățile specifice 
prin care această miș
care — aflată pe o 
cale de ascensiune și

continuitate revoluțio
nară neîntreruptă — 
s-a aflat permanent, 
cu hotărîre, in primul 
plan al marilor bătă
lii de clasă, al luptei 
comuniștilor împotri
va pericolului fascist, 
împotriva hitlerismu
lui și războiului, pen
tru înfăptuirea revo
luției de eliberare so
cială și națională, an
tifascistă și antiimpe- 
rialistă, pentru con
struirea socialismului 
în România,

Un mare interes 
prezintă pentru cititor 
reliefarea, pe baza 
unor noi informații 
documentare, a locului 
și rolului tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
in mișcarea muncito
rească din această 
parte a țării, Oltenia 
fiind una din acele 
regiuni care au bene
ficiat de prezența și 
activitatea revoluțio
nară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
atit in condițiile ile
galității, cit și în 
perioada revoluției 
populare. Oltenia re

te o expoziție cuprinzînd obiecte de 
artă populară realizate de mîini mă
iestre din localitate. O altă expoziție 
de pictură a fost deschisă la mu
zeul orășenesc. (Gheorghe Cirstea).

lică interjudețeană „20 de ani de la 
încheierea cooperativizării agricultu
rii". Sînt reunite mărci poștale și 
alte materiale filatelice cu tematică 
inspirată din viața satului româ
nesc, din activitatea lucrătorilor 
ogoarelor. Participă colecționari din 
12 județe ale țării și din municipiul 
București. (Stan Ștefan).

BACĂU • în noul centru ci
vic al municipiului Bacău a fost 
inaugurat cinematograful „Central". 
El dispune de o sală spațioasă de 
650 locuri, cinemascop și ecran pa
noramic. precum și de instalații și 
aparatură modernă. „Central" este 
cel de-al patrulea cinematograf con
struit in ultimii ani în municipiul 
de pe Bistrița, (Gh. Baltă).

orășeneascăARGEȘ • 0353
de cultură din Cîmpulung găzduieș

tografice organizate la noi și pretu
tindeni în lume. Repictarea lor are, 
cu atit mai puțin, rolul de a oferi 
spectatorului recrearea, in sens , ar
tistic, a unor imagini al căror mesaj 
explicit le-ar justifica prezența țn- 
tr-o expoziție de artă. O cercetare 
de conținut implică însă dezvăluirea 
unei atitudini și prin acest recurs la 
sensul axiologic al obiectului cerce
tării — o revenire la mesajul lor. Ce 
ne comunică, așadar, o suită de fo 
tografii pictate care. d«-a lungul 
unui perete întreg, prezintă. într-o 
naivă însăilare cu ambiții de cine- 
verite, plimbarea unei fete ? Ne pu
tem întreba, pe bună dreptate, care 
este încărcătura de idei și sentimen
te, de sensuri, semnificații și atitu

dini pe care ni le 
comunică 1 Ce a- 
duee nou în cu
noașterea asupra 
omului și a lumii 
narcisismul cu 
care artistul își- 
studiază atent, 
meticulos chiar, 
propriul trup ? Ce 
virtuți morale 
dezvăluie această 
insistentă con
templare. nelip
sită de accente 
citeodată puerile?

Decupajele din cărți de artă ale unor 
imagini aparținind civilizațiilor hin
duse și egiptene, repetarea și grupa
rea lor împreună cu citeva desene 
ale pictorului ni s-au părut de ase
menea departe de a dezvălui inedite 
și complexe realități spirituale. A- 
ceastă măruntă „ars combinatoria" 
rămîne, din păcate, la nivelul sim
plului enunț — transcriere mecani
că, plată a unor binecunoscute reali
tăți culturale. Este oare suficientă a- 
ceastă glosare a unor valori culturale 
asociate „notițelor" artistului pe 
marginea contemplării lor și își jus
tifică ele prezența într-o manifesta
re de artă cu pretenții de originali
tate ? Iată întrebări pe care este pe 
bună dreptate îndemnat să le pună 
vizitatorul expoziției.

Natura artei, așa cum se cunoaște 
îndeobște, presupune actul recreării 
realității prin imagine și expresie. 
Actul de creație este modelator, el 
conferă imaginii create (fie ea pictu
ră, grafică sau fotografie artistică) 
calitatea unei prezențe imediate în 
ordinea existentului, _ calitatea unei 
structuri expresive, ‘capabilă să co
munice o emoție umană specifică, 
complexă, care să includă deopotrivă 
senzoriul, afectivitatea și inteligența, 
în lipsa lor sîntem confruntați cu 
mimări nesemnificative, lipsite de 
interes și care, prin acumulare ne
selectivă, duc la degradarea ideii de 
artă, la abolirea frumuseții umane 
ca obiect și subiect al căutărilor ar
tistice dintotdeauna.

Marina PREUTU

voluționară, se arată 
în lucrare, a cunoscut 
pentru prima dată cu
rajul, dîrzenia și ho
tărirea de care dădea 
dovadă tînărul și 
neînfricatul revoluțio
nar Nicolae Ceaușescu, 
în vara anului 1934, in 
timpul judecării la 
Craiova a procesului 
intentat conducătorilor 
luptelor ceferiștilor, și 
petroliștilor, cind co
munistul Nicolae 
Ceaușescu a venit aici 
să protesteze împotri
va procesului și să 
facă depoziții verbale 
în favoarea acuzaților. 
Totodată, autorul de
tașează din istoria 
nouă a Olteniei mo
mentul 1946, cind, în 
pregătirea alegerilor 
hotărîtoare pentru 
viitorul democratic al 
țării, dar și pentru 
viitorul Olteniei, con
ducerea partidului a 
încredințat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
munca de secretar al 
Comitetului regional 
Oltenia al P.C.R.

Ilustrînd înaltele 
virtuți ale maselor 
populare din Oltenia, 
mărețele lor fapte de 
luptă și de muncă, 
dimensiunile socialis
te ale Olteniei de 
astăzi, cartea istoricu
lui Romus Dima, scri
să cu talent, cu o 
acribie științifică e- 
xemplară și intr-un 
spirit de aleasă sim
țire patriotică, se con
stituie într-un cald 
omagiu adus oameni
lor acestor locuri. 
Punind in valoare tre
cutul glorios de luptă 
al maselor popu
lare, al muncitorimii 
din această parte a 
țării, istoricul Romus 
Dima oferă un prețios 
instrument de educație 
patriotică, revoluționa
ră a oamenilor mun
cii, a tineretului.
Conf. univ. dr. 
Ioan PATROIU 
directorul Centrului 
de științe sociale 
Craiovd

MUREȘ • Pentru fruntașii in 
întrecerea socialistă, sala „Ciprian 
Porumbescu" din municipiul Sighi
șoara a găzduit un spectacol mu- 
zical-coregrafic, la care și-au dat 
concursul formațiile artistice ale 
Clubului C.F.R., ale Clubului tinere
tului și Consiliului municipal al sin
dicatelor. Manifestarea a fost urma
tă de organizarea unei seri pentru 
tineret intitulată „Munca — izvor, 
condiție și metodă în formarea per
sonalității umane". (Gh. Giurgiu).

ȚULCEA * Casa de cultură 
din orașul Babadag se desfășoară o 
stagiune permanentă de spectacole 
artistice pentru oamenii muncii din 
localitate. Pe lingă formațiile ar
tistice profesioniste din București și

CU PRILEJUL ZljuEI DE 9 MAI 

de floriDepuneri
în Capitală au avut loc. sîmbătă 

dimineața, solemnități în cadrul că
rora, cu prilejul aniversării Zilei 
independenței de stat a României șl 
a Zilei victoriei asupra fascismului, 
au fost depuse coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism, la Monumentul e- 
roilor patriei și la Monumentul e- 
roilor sovietici.

La solemnități au luat parte to
varășii Virgil Cazacu. Ludovic Fa- 
zekas. Cornelia Filipaș, Gheorghe 
Pană, Nicolae Giosan, Constantin 
Olteanu, Cornel Onescu. George Ho- 
moștean, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, ai Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, membri ai consiliilor de con
ducere ale Ministerului Apărării Na
ționale și Ministerului de Interne, 
conducători ai unor instituții cen
trale. organizații de masă și obștești, 
generali activi și în rezervă, foști 
comandanți de mari unități pe fron
tul antihitlerist, foști combatanți 
antifasciști, delegații ale oamenilor 
muncii din întreprinderi și instituții 
bucureștene.

Au fost de față șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari, alțl membri ai 
corpului diplomatic.

Gărzi de onoare, alcătuite din os
tași ai forțelor armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiuni
lor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, aliniate ne pla
tourile din fata monumentelor, au 
prezentat onorul.

La Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei. pentru socialism și la Monu
mentul eroilor patriei a fost into
nat Imnul de Stat al Republicii So
cialiste România, iar la Monumen-

UBERTATiA, INDEPfNDfNIA, Pitii
- IDIAlUni SUPREME Aii POPORULUI ROMÂN
(Urmare din pag. I) 
câți în haină militară, s-au aflat în 
tranșeele frontului antihitlerist. Con- 
semnind astfel cu fapta lor voința 
unui întreg popor, acoperindu-se de 
glorie nepieritoare în luptele pentru 
alungarea cotropitorilor de pe pă- 
mintul patriei, pentru eliberarea po
poarelor Ungariei, Cehoslovaciei și 
Austriei. Concomitent, în țară. între
gul popor a răspuns cu entuziasm 
chemării partidului comunist, trans- 
formînd într-o realitate vie a ace
lui timp deviza „Totul pentru front, 
totul pentru victorie I" Pe deplin 
justificate au fost așadar aprecierile 
rostite chiar în epoca aceea că 
România devenise, prin numărul 
combatanților săi, prin eforturile e- 
conomice in sprijinul frontului anti
hitlerist. a patra forță a coaliției an
tihitleriste, contribuind la scurtarea 
cu multe luni a războiului, salvind 
astfel viața a mii și mii de ostași 
aliați.

Sărbătorind Ziua Victoriei, poporul 
român îndreaptă, totodată. în semn 
de fierbinte omagiu, gindurile sale 
către popoarele Uniunii Sovietice, 
care au purtat pe umerii lor greul 
războiului și ale căror armate au dat 
loviturile hotărîtoare mașinii de 
război fasciste ; către popoarele a- 
merican, englez, francez și cele
lalte popoare ale coaliției antihitle
riste ; către eroicii luptători din miș
cările de rezistentă și partizanii din 
țările ocupate ; către poporul chinez 
și celelalte popoare din Asia care au 
contribuit la înfringerea militaris
mului japonez ; către toți cei ce. prin 
fapta ori prin jertfa lor. și-au adus 
contribuția la victoria asupra fascis
mului.

Deși de la încheierea victorioasă a 
celui de-al doilea război mondial au 
trecut mai bine de trei decenii și ju
mătate, pe cerul lumii continuă, din 
păcate, să se adune nori prevestitori 
de furtună, alternativa război sau 
pace constituind mai mult ca oricind 
problema fundamentală a zilelor 
noastre. Viața internațională este 
marcată de o atmosferă de tensiune 
și încordare, ca urmare a recrudes
cenței politicii de forță și dictat, a 
ascuțirii contradicțiilor dintre state 
și grupări de state, a perpetuării ve
chilor focare de conflict și apariției 
altora noi, a creșterii fără precedent 
a cursei cantitative și calitative a 
înarmărilor, care generează primej
dia declanșării- unei noi conflagrații 
mondiale.

Iată de ce unul din învățămintele 
esențiale impus de experiența atit 
de tragică a celui, de-ai doilea răz
boi mondial, un imperativ arzător al 
vieții internaționale actuale îl repre
zintă lupta unită a popoarelor, a 
forțelor progresiste de pretutindeni 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
înfăptuirea dezarmării.

Experiența istorică, inclusiv a ce
lui de-al doilea război mondial, in
teresele vitale ale popoarelor cer să 
se pună cu desăvîrșire capăt tuturor 
cauzelor care au generat și generea
ză cursul periculos al evenimentelor 
spre confruntare și război — politica 
de forță și dictat, de asuprire și do
minație, de intervenție în treburile 
interne ale popoarelor, să se acțio
neze în mod perseverent pentru de
mocratizarea relațiilor internaționale, 
pentru întronarea strictă în relațiile 
dintre toate statele a principiilor 
independentei și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, avanta
jului reciproc, principii care repre
zintă cheia de boltă a păcii și des-

Constanța, prezintă spectacole și 
formații artistice de amatori ale 
casei de cultură din localitate. In 
același timp, formația de teatru și 
cea folclorică ale casei de cultură 
susțin spectacole în localitățile din 
județ • Sub genericul „Misticismul 
și implicațiile lui sociale", oamenii 
muncii din unitățile cooperației 
meșteșugărești din Tulcea au parti
cipat la o dezbatere organizată de 
cabinetul județean pentru activitate 
politico-ideologică și cultural-educa- 
tivă. (Neculai Amihulesei).

MARAMUREȘ • In munlci- 
piul Sighetu Marmației se desfășoară 
cea de-a 10-a ediție a festivalului 
„Decada culturală sigheteană". Va- 
lortficind o bogată tradiție în or
ganizarea unor interesante ma
nifestări științifice și artistice, ac
tuala ediție a festivalului este de
dicată apropiatului congres al e- 
ducației politice și culturii socia
liste. (Gh. Susa).

de coroane
tul eroilor sovietici, imnurile de 
stat ale U.R.S.S. și Republicii {So
cialiste România.

în acordurile solemne ale Imnului 
eroilor au fost depuse coroane de 
flori din partea secretarului general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de 
Stat și a guvernului. Ministerului 
Apărării Naționale și Ministerului 
de Interne, Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști. Comitetului mu
nicipal București al P.C.R. și Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar municipal. Comitetului foștilor 
luptători și veteranilor de război 
împotriva fascismului, precum și din 
partea unor întreprinderi bucureș
tene.

Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori din partea corpului 
diplomatic.

Grupuri de pionieri au depus jer
be de flori.

La solemnitatea de la Monumen
tul eroilor sovietici au fost de față 
V.I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, atașatul 
militar, membri ai ambasadei.

După depunerea coroanelor de 
flori, participant» la solemnități au 
păstrat un moment de reculegere.

în încheierea ceremoniilor, asis
tenta a primit defilarea gărzilor de 
onoare.

★
O solemnitate asemănătoare a 

avut loc. în aceeași zi. la Cimitirul 
de la Tincăbești al militarilor bri
tanici căzuti pe teritoriul tării noas
tre în lupta împotriva fascismului.

tinderii în lume, a dezvoltării libere 
a fiecărei națiuni.

Ținind seama de faptul că cele 
două războaie mondiale au izbucnit 
in Europa, de acumularea pe terito
riul continentului a celor mai mari 
arsenale și a celei mai mari concen
trări de trupe, de planurile vizînd 
amplasarea și dezvoltarea de noi ra
chete nucleare cu rază medie de ac
țiune, se impun eforturi susținute și 
perseverente pentru înfăptuirea secu
rității europene, pentru transforma
rea Europei intr-o zonă a păcii și în
țelegerii, ca o cerință esențială pen
tru popoarele ei, ca și pentru soarta 
păcii mondiale. Acesta este și mo
tivul pentru care România acordă o 
atenție de'osebită încheierii cu re
zultate pozitive a reuniunii general- 
europene de la Madrid, chemată să 
ducă la realizarea unei conferințe 
pentru încredere și dezarmare în Eu
ropa, să stabilească măsuri menite 
să contribuie la dezvoltarea colabo
rării și înțelegerii pe continent, să 
asigure continuitatea reuniunilor în
cepute la Helsinki.

în lumina experienței trecutului 
este necesar, de asemenea, ca uma
nitatea să-și mobilizeze toate forțe
le pentru stingerea tuturor focarelor 
de încordare și conflict existente in 
lume, pentru evitarea apariției altora 
noi, pentru soluționarea exclusiv pe 
cale pașnică, prin tratative, a tuturor 
problemelor litigioase, aceasta consti
tuind singura modalitate de a feri po
poarele de pierderi și suferințe inu
tile, de a evita apariția unor com
plicații de natură să arunce omeni
rea în haosul unui nou război mon
dial.

învățind din lecția celui de-al doi
lea război mondial, care a pus in e- 
vidență consecințele catastrofale pe 
care le pot avea atitudinea concilia
toare față de fascism, lipsa de vigi
lența și fermitate împotriva politicii 
de agresiune și încălcare a dreptu
rilor suverane ale altor state și po
poare, forțele sociale inaintate, opi
nia publică mondială au înalta în
datorire de a face totul pentru a ba
ra calea neof'ascismului și a tuturor 
formelor de învrăjbire și înrobire a 
popoarelor.

Marea victorie de la 9 mai 1945 a 
fost o victorie a luptei unite a po
poarelor. Înfringerea fascismului șl 
zdrooirea hitlerismului au fost posibi
le datorită închegării, in fam pri
mejdiei care amenința umanitatea, a 
marii coaliții antifasciste in care au 
intrat țări diferite ca orinduire so
cială, mărime sau grad de dezvolta
re, a faptului că toate forțele patrio
tice din diferite țări, pe deasupra ori
căror deosebiri de ideologie sau o- 
rientare politică, s-au unit și au co
laborat pentru lichidarea celui mai 
cumplit dușman al omenirii. Iată de 
ce invățămintul principal și funda
mental al celui de-al doilea război 
mondial este necesitatea arzătoare 
ca popoarele, forțele democratice și 
progresiste cele mai largi — comu
niști, socialiști și social-democrați, 
cele mai diverse organizații obștești, 
de tineret și femei, grupări politice 
de cele mai diverse orientări și ten
dințe — să acționeze in strînsă uni
tate, convergent, atit pe plan națio
nal, cit și internațional pentru a nu 
mai permite izbucnirea unei noi con
flagrații mondiale. In ce-1 privește, 
poporul român este profund convins 
că salvgardarea păcii, oprirea agra
vării încordării internaționale și a 
cursei iraționale a înarmărilor, re
luarea și dezvoltarea politicii de des
tindere, de colaborare și respect al 
independenței naționale nu pot fi 
opera unui singur stat sau a unui 
grup de state, ci numai rodul efor
turilor unite ale tuturor popoarelor, 
al acțiunilor conștiente și coordonate 
ale acestora. Pentru profundul ata
șament al României socialiste la 
cauza păcii și independenței popoare
lor, cunoscut și apreciat astăzi pre
tutindeni in lume, este deosebit de 
semnificativă ampla rezonanță pe 
care inițiativa de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, apelurile repetate 
ale partidului și statului nostru la în
tărirea necontenită a unității de luptă 
împotriva cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare și pace a celor mal ample 
forțe sociale și politice le-au avut 
și continuă să le aibă pe cele mai 
diferite meridiane ale globului.

Sărbătorind Ziua independentei și 
Ziua Victoriei, comuniștii, poporul 
român își reafirmă hotărirea lor so
lemnă de a acționa și in viitor cu 
aceeași neabătută consecventă pentru 
întărirea colaborării și solidarității 
cu toate forțele inaintate ale contem
poraneității în lupta comună pentru 
făurirea unei lumi eliberate de spec
trul războaielor, o lume a păcii, în
țelegerii și progresului, în care fie
care națiune să se poată dezvolta li
ber și independent.

La solemnitate au participat tova
rășii Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. 
Gheorghe Chivulescu» ministrul jus
tiției, general-colonel Vasile Milea, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, Silviu Curticeanu, secretar pre
zidențial și al Consiliului de Stat, 
Nicolae Canea, prlm-vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, membri al Consiliului de Stat 
și ai guvernului, generali și ofițeri 
superiori, alte persoane oficiale.

Au fost de față Paul Cecil Henry 
Holmer, ambasadorul Marii Britanii 
la București, atașatul militar, mem
bri ai ambasadei, precum și șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați în 
tara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, Consiliului de Stat și a 
guvernului, Ministerului Apărării 
Naționale, Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, precum și din partea cor
pului diplomatic.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Marii Britanii și Republicii 
Socialiste România.

în încheierea ceremoniei, cei pre
zent! au primit defilarea gărzii de 
onoareu

★
Cu același prilej au mai fost de

puse coroane de flori la Cimitirul 
militar de la Ghencea, cimitirele os
tașilor sovietici de la Herăstrău și 
Jilava, la monumente și cimitire ale 
ostașilor români și sovietici din țară.

(Agerpres)

„Eroi au fost - 
eroi sînt incă".„

In urmi cu cinci ani, Ia în 
ceputul Lunii mai, cind intieg 
poporul sărbătorea 100 de ani de 
la cucerirea independentei na
ționale, locuitorii comunei Gri
vița, nume cu adinei rezonanțe 
in istoria milenară a românilor, 
își cinsteau strămoșii, viteji in
tre viteji, primind „Ordinul 
Muncii" clasa I pentru locul I 
in întrecerea socialistă cu cele
lalte consilii populare comunale 
din întreaga țară pe anul 1976. 
In următorii patru ani, grivițenii 
au ocupat primul loc pe județ. 
Comuna Grivița era tot in frun
te, dar harnicii ei cetățeni se 
gindeau ce să faci pentru ca in 
1981 să realizeze rezultate demne 
pentru cinstirea centenarului de 
la atestarea documentară a loca
lității, care datează din mai 1882.

Acum, strănepoții lui Șerban, 
Oprea, Petrișor și Radu, patru 
din cei șapte eroi întorși glorioși 
după cucerirea redutei Grivița, 
au dat nume și renume acestei 
localități din, Bărăganul ialomi- 
țean, prin muncă fără preget și 
spirit gospodăresc, pe măsura 
tradiției, demonstrind tuturor că

în comuna Grivița, 
județul Ialomița

.așchia nu sare departe de 
trunchi". Mindria s-a transmis 
neștirbită viitoarelor generații. 
Eroismul străbunicilor dobindit 
pe cimpul de luptă este astăzi 
purtat cu cinste pe frontul plinii 
de strănepoți. Cooperativele a- 
gricole de producție Smirna, 
Grivița și Traian avind pe bla
zon titlul de Erou al Muncii So
cialiste, însemn ce răsplătește 
recoltele cu adevărat record. Și, 
totuși, nu putem sări peste ar
gumentele acestei strălucitoare 
sărbători a grlvițenilor care in 
1981 s-au materializat în : cele 
trei cooperative agricole au ob
ținut pe o suprafață de 2 300 
hectare cultivate cu griu o pro
ducție medie de 5 400 kg la hec
tar, la porumb — 6 O20‘t\kg pe 
3 000 hectare și 3 100 kg f ' -'•a- 
soarelui la hectar de ț *)0 
hectare. La acestea se adaugă 
cele 1 600 tone de griu, 2 150 tone 
porumb, 700 tone floarea-soare- 
lui, 217 tone carne și peste
1 500 000 ouă, livrate suplimen
tar la fondul de stat. La nivelul 
hărniciei cooperatorilor din cele 
trei sate sînt și gospodarii care, 
cultivind fiecare palmă de pă- 
mint, au livrat la fondul de stat, 
după ce și-au asigurat necesarul 
pentru consum in stare proaspă
tă și pentru iarnă, 88 tone le
gume. Pentru a demonstra că 
autoaprovizionarea e la ea acasă 
de mult la Grivița, au recoltat, 
de pe suprafețele ulițelor late
rale ce au fost arate și însămân
țate, 786 tone sfeclă de zahăr 
și 65 tone floarea-soarelui, care 
s-au transformat în însemnate 
cantități de zahăr și ulei. Anul 
acesta, conform programului 
autoaprovizionării, grivițenii vor 
livra la fondul de stat 463 de 
porci, 152 taurine, 1050 miei,
2 000 hl lapte de, vacă, 710 hl 
lapte de oaie, 16 500 kg lină, 10 
tone carne de pasăre, peste 1 
milion de ouă, 100 tone de le
gume și zarzavaturi, iar pentru 
necesarul de zahăr și ulei vor 
produce 800 tone sfeclă de zahăr 
și 80 tone floarea-soarelui.

Cind primul secretar al Comi
tetului județean de partid Ialo
mița, președinte al consiliului 
popular județean, tovarășul 
Gheorghe Tănase, a inminat 
înalta distincție tovarășei Pa- 
raschiva Popescu, primarul co
munei Grivița, felicitindu-i pe 
locuitori pentru rezultatele obți
nute și urindu-le noi succese, 
sala, in care erau cei mai har
nici gospodari, a izbucnit in 
urale; urale-angajament pentru 
viitoarele ginduri-faptă ce le 
stau in față.

Bucurindu-mă deopotrivă cu 
locuitorii Grivlței de izbinzlle 
muncii lor, m-am convins o dată 
mai mult că versurile patrioticu
lui cintec „Eroi au fost, eroi sînt 
încă", la Grivița, sînt o realitate.

Mihai VlSOlU
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Telegrame
cu prilejul celei de-a 61-a aniversări a
creării Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 61-a aniversări a creării Partidului Comunist Ro
mân, doresc ca în numele tuturor membrilor partidului nostru, al poporului 
coreean și al meu personal să vă adresez dumneavoastră, și prin dumnea
voastră comuniștilor și poporului frate român cele mai călduroase felicitări 
și salutări tovărășești.

Crearea Partidului Comunist Român a constituit un eveniment istoric da 
mare însemnătate in dezvoltarea luptei revoluționare, a clasei muncitoare 
și a poporului român.

Partidul Comunist Român a organizat și condus cu succes lupta maselor 
populare pentru cucerirea independenței naționale și transformarea țării 
sale, odinioară înapoiată, intr-un stat socialist independent, cu o industrie 
modernă și o agricultură dezvoltată.

Astăzi, poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în 
frunte cu dumneavoastră, înregistrează mari progrese in lupta pentru în
făptuirea Directivelor celui de-al XII-lea Congres al partidului, pentru edi
ficarea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Partidul și poporul nostru se bucură sincer de toate realizările obținute 
de partidul și poporul dumneavoastră în toate domeniile social-economice.

Convins că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre se vor adînci și dezvolta și mal mult în viitor, în spiritul 
convorbirilor și acordurilor prilejuite de recenta intilnire cu dumneavoastră 
la Phenian, vă urez sincer, dumneavoastră, partidului și poporului dum
neavoastră succese tot mai mari în lupta pentru dezvoltarea și propășirea 
patriei.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului ,Muncii din Coreea

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc cu toată sinceritatea Excelenței Voastre pentru amabilul 
mesaj transmis cu ocazia sărbătorii reginei și adresez cele mai bune urări 
pentru bunăstarea poporului român.

BEATRIX R.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 61-a aniversări a creării Partidului 
Comunist Român, primiți, în numele Partidului Comunist din Cuba, feli
citările noastre la această memorabilă zi pentru poporul român.

Cunoaștem munca și abnegația comuniștilor, a poporului român în lupta 
pentru construirea socialismului, succesele obținute in dezvoltarea multila
terală a societății și pentru bunăstarea poporului muncitor.

Folosim prilejul acestei sărbători importante pentru a reînnoi dorința 
de a continua întărirea legăturilor noastre frățești, de prietenie.

Vă urăm multe și importante succese în construcția noii societăți.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Vă adresez cele mai calde felicitări cu prilejul celei de-a 61-a aniver
sări a Partidului Comunist Român și urez prosperitate poporului român, 
care construiește socialismul sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Vă transmit, totodată, urări de mari succese cu prilejul aniversării pro
clamării independenței de stat.

LEETORAJ CHUNDRAMUN
Președintele

Partidului Comunist din Mauritius

t V
PROGRAMUL 1

8,00 Teleșcoală
8.40 Omul șl sănătatea
8.55 De strajă patriei
9,30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului
11.45 Lumea copiilor
13,00 Telex
13,05 Album duminica!
16.45 Itinerar cehoslovac — reportaj
17,15 Telesport. Rugbl : România —

UJl.S.S. in campionatul european. 
Repriza a II-a. Transmisiune de 
la stadionul Giulești

17,55 Imagini canadiene — documentar
18.10 Călătorii spre viitor
19,00 Telejurnal
19.30 9 Mai — Ziua independenței, ziua 

victoriei asupra fascismului. Docu
mentar

20,00 „Te apăr și te ctnt, patria mea*. 
Spectacol llterar-muzical-coregra- 
flc

20,50 Film artistic : „Deșteptarea Româ
niei*. Producție a studioului de 
film TV

22.10 Telejurnal ■ Sport
22.30 Anotimp eroic. Emisiune muzlcal- 

coregrafică
PROGRAMUL 2

13,00 Concert de prtnz
14,05 Clubul tineretului
14.40 De drag și de voie bună cu frații 

Petreuș
15,00 Teatru TV : „Erau foarte tineri*.

Scenariu TV de Pop Slmion
16.40 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19.30 Telerama
20,00 Serată muzicală TV (continuare)
31,20 Documentar pe glob : Viața din 

adtr" mărilor
22,10 Tel..«. «al ■ Sport

- -,.

La Ottawa —dialoguri despre 
colaborare și înțelegere

Urcînd în avionul care, trecînd 
peste Atlantic, se oprește. în cele 
din urmă, la Ottawa, vizitatorul 
recapitulează în gind citeva date 
esențiale despre Canada, una din 
cele mai întinse țări de pe glob. Pe 
aproape zece milioane kilometri pă- 
trați locuiesc 23 de milioane șl ju
mătate de oameni. O țară întinsă, 
poate prea întinsă, pentru locui
torii ei puțini. O tară in care so
seau, cu veacuri in urmă, vizita
tori avizi de expansiune Și avere. 
Dincotro ? N-avem decit a privi 
peste harta așezărilor canadiene, 
ignorînd pentru moment ce ne-au 
învățat cărțile de școală, n-avem 
decit să observăm cum Stau „agă
țate" marile aglomerări urbane de 
„urechea" Atlanticului — excepțiile 
rămînînd doar ceea ce sint. excep
ții — și ne vom dumiri ce curs, ce 
direcții și ce sens au avut ctndva 
traseele cuceritorilor de după Co- 
lumb. de numele cărora se leagă și 
așezări, și denumiri, și momente ale 
devenirii statului canadian de azi. 
Indienii se cifrează la citeva sute 
de mii, eschimoșii la puțin peste 
zece mii. Restul, oameni venlți pes
te veacuri din multe locuri, mai 
ales din cele două imperii vest-eu- 
rooene de altădată, cel britanic șl 
cel francez, ce și-au d'sputat aceste 
teritorii de peste mări ca o minge 
de tenis pe teren străin. „Ghemu
rile" victorioase au apărut cind in 
dreotul numelui unuia, cind al ce
luilalt.

Economic vorbind. Canada se află 
pe locui nouă între țările dezvol
tate ale lumii. Beneficiază, din a- 
bundență, de bogății naturale. Se 
înscrie intre cele mai mari produ
cătoare și exportatoare de produse 
alimentare din lume și este mare 
exportatoare de blănuri și cheres

LUNI, 10 MAI 1982
PROGRAMELE 1 ȘI 2

în jurul orei 11,00. Transmisiune 
directă de la aeroportul Otopeni : 
Ceremonia sosirii guvernatorului 
general al Canadei, Edward Ri
chard Schreyer, care, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, va efectua, împreună 

!! cu doamna «Lily Schreyer, o vizită 
oficială în țara noastră
PROGRAMUL 1

15,00 Emisiune în limba maghiară
17.50 1001 de seri 
20,00 Telejurnal
20.30 ÎNALT MESAJ DE PACE, PRIETE

NIE ȘI COLABORARE. Vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Grecia

21,05 A patriei cinstire — moment poetic
21,15 Orizont tehnico-științific
21,40 Roman foileton „La barraca* — 

ultimul episod
22,20 Telejurnal
22.30 Albumul preferințelor muzicale

PROGRAMUL 2
15,00 Cenacluri ale tineretului. Contem

porani de fapte și conștiință
15.30 Ritmuri tinerești — muzică ușoară
15.50 Documentar TV ; Evoluție geolo

gică — Delta Dunării (I)
16,05 Tineri interpreți
16.50 Creatorul și epoca sa
17,35 Melodii populare
17.50 1001 de seri 
20,00 Telejurnal
20.30 ÎNALT MESAJ DE PACE, PRIETE

NIE ȘI COLABORARE. Vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Grecia

21,05 A patriei cinstire — moment poetic
21,15 La început de săptămînă
22,20 Telejurnal

tea. Industria a devenit de mult 
principala ramură a economiei, 
ocupînd o treime din forța de mun
că și avind o pondere superioară în 
comparație cu agricultura, silvicul
tura. pescuitul și mineritul împreu
nă. Dealtfel, agricultura absoarbe 
doar cinci la sută din forța de mun
că a tării, in schimb vinzarea pro
duselor din lemn reprezintă 15 la 
sută din comerțul exterior cana
dian.

O țară despre care poetul ține să 
remarce: „Munți clătinați in piscuri, 
pe mările egale, / Cascade argin
tate rostogolite-n lac / Și monu
mente brute cu mese — orizontale, / 
Menhiri și tumuli, vaste complexe 
de karnak".

...Despre toate acestea și despre 
altele discutăm cu dl. Alan P. 
McLaine. director în Departamentul 
Afacerilor Externe canadiai). Dis
cuția începe în cadrul familiar al 
impresiilor despre România. Inter
locutorul ne vizitase de două ori 
tara, avea amintiri frumoase despre 
București și despre locuitorii săi, 
aducîndu-și aminte cu plăcere de 
oamenii întîlniți atunci.- Spera să 
revină cit mai curind pe plaiurile 
noastre, să vadă mai multe orașe, 
să ne cunoască satele, monumentele 
de arhitectură, să privească peisa
jul românesc. Ceea ce s-a și întîm- 
plat. Aveam să ne înt'lnim Ia Bucu
rești și să regăsim. în frazele sale, 
aceleași bune impresii despre oa
menii și locurile ce le-a vizitat.

Referindu-se la importanta vizi
telor la nivel înalt, domnia sa 
sublinia : „în opinia mea. acestea 
sint deosebit de semnificative. Noi 
conlucrăm bine pe diferite planuri, 
avem in momentul de față o înțele
gere privind cooperarea in dome
niul nuclear, de ani de zile există

Cronica
în zilele de 7—8 mai s-a desfășu

rat la București, sub egida Academiei 
de științe sociale și politice și a Uni
versității București, sesiunea științi
fică anuală a Institutului de filozo
fie cu tema „Dialectica și gîndirea 
contemporană".

Participants Ia lucrări — membri 
ai Academiei de științe sociale și po
litice. cercetători științifici, cadre di
dactice — au dezbătut. în ședințe 
plenare si pe secțiuni de lucru, teme 
vizînd domenii prioritare ale filozo
fiei românești contemporane. A fost, 
astfel, relevată atenția deosebită a- 
cordată studierii contribuției Parti
dului Comunist Român, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
și îmbogățirea teoriei revoluționare 
cu concepte de excepțională valoare 
științifică, a concepției materialist
dialectice despre lume a clasei mun-

• SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT
Sportivi români în întîlniri internaționale

Rugbi
Astăzi, pe stadionul Giulești, în 

cadrul campionatului european de 
rugbi pentru „Cupa F.I.R.A.", selec
ționata României întîlnește echipa 
U.R.S.S, Jocul va începe la ora 16.30. 
în deschidere, de la ora 15, amatorii 
jocului cu balonul oval vor . putea 
urmări partida amicală dintre selsc- 
ționata secundă a țării noastre și 
formația Cehoslovaciei.

Fotbal
La Alba'Iulia se va desfășura azi 

meciul internațional amical de fotbal 
dintre selecționatele secunde ale 
României și Iugoslaviei. Partida va 
incepe la ora 17. Din lotul tării noas
tre fac parte Ducadam, M. Zamfir,

CALEIDOSCOP

Recordurile noastre
’ în preajma recentei partide cu 

formația Ciprului, un amator de cu
riozități ne întreba dacă, intr-ade- 

I văr, reprezentativa noastră a reali
zat scorul-record al palmaresului 

Isău internațional in fața aceluiași 
adversar. Nu, nu este adevărat. In 
urmă cu 15 ani (mai exact, în 23

I aprilie 1967) se înregistra la Bucu
rești un 7—0 între România și Cipru 
(scor cu care selecționata noastră în- 
trecuse cîndva, adică la 4 iunie 1933, 
și pe Bulgaria), dar nu acesta a ră-

I mas recordul. Recordul de efica
citate a fost stabilit la 14 octom-

Ibrie 1973, tot la București, cu echi
pa Finlandei : 9—0. Scorul de 7—0 
este, țn.să,‘amintirea nodstră cea mai

I neplăcută :în 16 august 1942, echipa 
Germaniei ne învingea la acest scor 
pe terenul ei propriu, în localitatea

j Beuthem.

Recordurile 
campionatelor mondiale

După cum se știe, luna viitoare se.

Iva desfășura, in Spania, a 12-a edi
ție a campionatului mondial de 
fotbal. Evident, este vorba de tur-

| ncul final al acestei mari și popu
lare competiții. In cele 11 ediții an
terioare ale turneelor finale au fost

I înscrise 1 050 de goluri — ceea ce în
seamnă, dacă împărțim la cele 308 
partide jucate, o medie de 3,4 goluri

Ipe meci. Citeva recorduri atinse 
pină acum : golgeterul absolut al 
turneelor finale — francezul Just

I Fontaine (13 goluri, în 1958) ; scorul 
cel mai sever a fost înregistrat in 
partida Iugoslavia — Zair (9—0, în

1 1974 — R.F. Germania)'; turneul fi
nal cel mai productiv — cel din 
1954, in Elveția (110 de goluri).

un acord comercial. Sint convins că 
intîlnirile la nivelul cel mai inalt 
contribuie la extinderea acestei 
colaborări, a dezvoltării relațiilor 
dintre România și Canada".

Din fata Parlamentului, îmbrăți
șat admirativ cu privirea de trecă
torii grăbiți sau nu. perindindu-se 
în vecinătatea clădirilor de pe bule
vardul Wellington, ajungi in citeva 
clipe pe marea arteră Sparks, inima 
comercială și financiară a Ottawei. 
Bănci, instituții de afaceri, case de 
mode, magazine cu mărfuri scumpe 
iși „dispută" marginile străzii unde, 
la numărul 240. se află Departa
mentul pentru industrie și comerț 
al Canadei. Bloc impunător, cu 
scări rulante și lifturi exterioare, 
alunecînd în tuburile transparente 
ca niște cărăbuși îmbătați de lumi
nă. La etajul 11 lucrează dl. Alan 
P. Lane, directorul general. al Bi
roului pentru relații comerciale 
cu Europa. Tema discuției : rela
țiile bilaterale româno-canadiene, 
in contextul vizitelor, al înțelegeri
lor la nivel înalt româno-canadie
ne. „Contactele la cel mai inalt ni
vel — subliniază interlocutorul — 
reprezintă o excelentă ocazie de a 
se trece in revistă ce s-a făcut, de 
a fixa ce trebuie făcut in viitor in 
planul relațiilor bilaterale, de a fi 
prospectate mai bine posibilitățile 
existente. Din punct de vedere al 
schimburilor comerciale, asemenea 
întîlniri constituie prilejul de noi 
înțelegeri pe plan politic, care să 
încurajeze, să lărgească sfera acti
vităților în această direcție. Pri
vind statistic situația actuală, tre
buie să recunoaștem că nu se poa
te vorbi de un stadiu spectaculos 
în ce privește schimburile comer
ciale dintre țările noastre. Nici nu 
este de mirare, dacă ținem cont 
că acțiuni concrete, intr-un cadru

zilei
citoare, analizei aprofundate a dia
lecticii dezvoltării societății noastre 
în etapa actuală, pe baza documen
telor adoptate de Congresul al XII-lea 
al P.C.R., contribuției* științelor so
ciale la perfecționarea activității 
ideologice, cultural-educative. Comu
nicările au abordat, de asemenea, 
numeroase aspecte privind aportul 
cercetării filozofice la educarea ma- 
terialist-științifică a oamenilor mun
cii, la dezvoltarea conștiinței socia
liste. la fundamentarea unui sistem 
de valori izvorît din realitățile și as
pirațiile contemporane. S-a eviden
țiat, totodată, participarea filozofiei 
românești la dialogul de idei ce se 
desfășoară în lumea contemporană, 
la elaborarea de noi concepte pe 
baza realizărilor științifice și expe
rienței social-politice actuale.

(Agerpres)

Zare, Stâncu. Nicolae, Ungureanu, 
Petcu, Suciu, Custov, Orac, Iamandi, 
Cîmpeanu II, Văetuș, Cîrțu ș.a.

Box
MUNCHEN 8 (Agerpres). în cadrul 

cat. semigrea, campionul român Ge- 
orgică Donici l-a dominat toate cele 
3 reprize pe ungurul Istvan Csepanyi, 
obținînd o categorică victorie la 
puncte (decizie 5-0).

în limitele categoriei semimijlocie, 
Mihai Ciubotaru a pierdut prin ko 
în primul rund în fața americanului 
Mark Breland. Alte rezultate : Jeno 
Dany (Ungaria) b.p. Gilbert Hal
lie (Olanda) ; Serik Konakbaiev 
(U.R.S.S.) b.p. Jose Hernandez 
(Cuba).

Sporirea numărului de echipe fi
naliste (24, față de 16 altădată) va I 
face, desigur, ca la apropiata ediție 
spaniolă (cind și numărul partidelor 1 
va crește la 52) aceste recorduri să . 
fie depășite corespunzător.

Curiozități din Cupa Africii
în primăvara aceasta (5—19 mar

tie) Libia a găzduit a 13-a ediție a 
Cupei Africii — o mare sărbătoare . 
a fotbalului de pe acest continent.

Cele opt selecționate naționale I 
participante au fost împărțite in 
două grupe, care au dat următoarele 
clasamente : Libia, Ghana, Camerun I 
și Tunisia (gr. I) ; Algeria, Zambia, . 
Nigeria și Etiopia (gr. II). în semi- I 
finale : Ghana — Algeria 3—2 și I 
Libia — Zambia 1—0. în finală : . 
Ghana — Libia 7—6 (după prelun- I 
giri și executarea penaltiurilor pen- I 
tru departajare). Pentru locurile . 
3—4 : Zambia — Algeria 2—0. Inte- I 
resant, in prima grupă din șase par- I 
tide disputate patru s-au încheiat 
la egalitate. Scorul cel mai categoric 
l-a înregistrat Nigeria : 3—0 (scor cu I 
care a învins Etiopia și cu care a 
fost învinsă de Zambia).

Cu gîndul la viitor
Federația franceză a avut inspira- [ 

ta idee de a înființa (mai exact, de 
a reînființa după o perioadă de in- i 
trerupere) „Cupa națională de 
fotbal in 7", rezervată copiilor între * 
8 și II ani. Fiecare din cele 12 000 i 
echipe (de clasă, de școală, de stra- I 
dă, de cartier sau de sat), angajate 
în această întrecere, a primit gra- i 
tuit cite două mingi bune de joc. I 
După fazele departamentale și re
gionale, finalele acestei competiții i 
se vor desfășura la Paris in zilele 
de 14 și 15 mai. învingătorii vor 
juca, demonstrativ, in deschidere la i 
finala „Cupei Franței".

G. MITROI .

bine definit, s-au întreprins abia in 
ultimul deceniu. Există insă dovezi 
concrete că România și Canada pot 
să valorifice, cu avantaje de am
bele părți, posibilitățile largi, de 
mare diversitate, ale economiilor 
lor".

...La City Hall, în Ottawa, mani
festare românească. O seară cultu
rală, inaugurată de vernisajul ex
poziției de fotografii „România — 
azi", revelatoare imagine a trans
formărilor petrecute pe pămîntul 
de sub tîmpla Carpaților. A urmat 
vernisajul unei expoziții a pictori
ței canadiene de origine română 
Helena de Silaghi Șirag, născută în 
Transilvania. O explozie de chi
puri și priveliști așezate pe pinză 
de un bun cunoscător al meleagu
lui și sufletului românesc : țărănci 
stînd la stat in zi de sărbătoare, 
călușari îmbujorați de farmecul jo
cului popular, „Ciuleandra" desfă
șurată în fapt de seară, țărani la 
munca cîmpului înfășurați in man
tia amurgului și în broboada hol
delor date în pirg, sate agățate de 
coama dealurilor...

Seara culturală a continuat apoi 
Cu un program de dansuri româ
nești, interpretat de „International 
Dance Ensemble". O surpriză de
osebit de plăcută pentru toți cei 
aflați in clădirea primăriei Ia a- 
ceastă manifestare, la care a ținut 
să fie prezentă și doamna Marion 
Dewar, primarul orașului. A fost 
o reală și plăcută surpriză de a ve
dea cit de bine au fost surprinse 
specificul, vigoarea dansului nos
tru popular — Sirba, Hora, Ruste- 
mul, Breaza — de către acești ti
neri îndrăgostiți de folclorul româ
nesc.

Neaqu UDROIU

Sărbătoarea națională 
a Cehoslovacie^ prietene

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului. Republicii Socialiste Cehoslovace W ,

Stimați tovarăși.
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste 

Cehoslovace, în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România, al poporului român și al 
nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, Guver
nului Republicii Socialiste Cehoslovace și întregului po
por cehoslovac salutări tovărășești și cordiale felicitări.

Eliberarea Cehoslovaciei, la care a contribuit, dînd grele 
jertfe, și armata română, a creat condiții pentru reali
zarea unor profunde transformări în viața poporului 
Cehoslovac.

în perioada care a trecut de la eliberare, poporul 
cehoslovac a obținut, sub conducerea Partidului ' Comu
nist din Cehoslovacia, realizări remarcabile în toate do
meniile construcției socialiste, pe care poporul român le 
urmărește cu sentimente de prețuire.

PRAGA
Dind o înaltă apreciere dezvoltării continue a relațiilor 

de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Socialistă Ce
hoslovacă, în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală și al Declarației comune semnate la 
Praga in luna mai 1981, ne exprimăm convingerea că, ac- 
ționînd împreună pentru realizarea hotăririlor și înțele
gerilor convenite la nivel înalt, colaborarea româno— 
cehoslovacă se va amplifica și în viitor spre binele po
poarelor țărilor noastre, in interesul cauzei generale a 
socialismului, păcii, independenței, destinderii și cooperă
rii intre popoare.

La aniversarea sărbătorii naționale a Cehoslovaciei 
prietene, vă transmitem dumneavoastră, stimați tovarăși, 
și întregului popor cehoslovac urări de noi și tot mai 
importante realizări în activitatea consacrată îndeplinirii 
hotăririlor Congresului al XVI-lea al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, Înfloririi patriei socialiste.

Popoarele ceh și slovac sărbăto
resc astăzi împlinirea a 37 de ani de 
la eliberarea Cehoslovaciei de sub 
ocupația fascistă. încununare a 
luptei eroice a celor două popoare 
pentru libertate și independență, 
acest moment a marcat începutul 
unei perioade de adinei transformări 
sociale, a creat condițiile trecerii la 
construcția socialistă. In cei 37 de 
ani ce s-au scurs de atunci, po
poarele ceh și slovac, sub conducerea 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, au obținut succese remarcabile 
in opera de făurire a noii orinduiri. 
Pornind de la un nivel inalt de in
dustrializare, economia cehoslovacă 
a continuat să se dezvolte și să se 
modernizeze. Agricultura cooperati- 
vlzată se caracterizează, de aseme
nea, printr-un nivel avansat. Succe
se importante au fost obținute și în 
domeniile științei, învățământului, 
culturii și artei. Pe baza acestor 
progrese s-a ridicat continuu nivelul 
de trai material și spiritual al popu
lației.

în prezent, oamenii muncii cehi și 
slovaci sint angajați in aducerea la 
îndeplinire a obiectivelor fixate de 
către Congresul al XVI-lea al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia — 
dezvoltarea in continuare a societă
ții socialiste, introducerea și mai

între emblemele tradiției 
și vocațiile * prezentului socialist

Praga — simfonie în piatră și cără
midă, cu turnurile ei dantelate — 
adevărate santinele pe malurile Vîl- 
tavei, cu virfuri ascuțite de catedrale 
săgetînd cerul. Un răsfăț al barocului 
încercuit de coșurile uzinelor ce varsă 
fum negru, cenușiu ori albicios, inte
grat și el jocului cromatic al peisa
jului. Unghere îneîntățoare de-a lun
gul unor vechi străduțe strimte fier- 
bînd de mulțime, cupole, portaluri și 
cornișe la tot pasul, surîsuri de gră
dini in terase... O legendă vie ce se 
fese dezinvolt de peste un mileniu.

Praghezii spun că în urbea lor fie
care piatră are o istorie și e destul 
să străbați perimetru! central ca afir
mația să nu ți se pară o exagerare. 
Totuși „orașul de aur" e departe de 
a lăsa impresia unui muzeu de arhi
tectură. unde se amestecă epoci și sti
luri. Monumentele sale istorice adă
postesc săli de concert, expoziții, aso
ciații culturale, instituții, locuințe. $1 
apoi, clădirile roase de vreme sint 
împrejmuite succesiv de o țesătură 
de schele spre a li se aulica necesarul 
tratament cosmetic. Scăpate de crus
ta de funingine și cu ridurile vinde
cate. zidurile întinerite iși arată iarăși 
obrazul lucitor de altădată.

Oricum, vechea Praga pare tot mai 
mult o oază înconjurată de noile car-: 
tiere ce se întind cu repeziciune, mai 
ales spre sud (cam 60 000 de praghezi 
se mută anual in locuințe noi). Ici- 
colo edificiile moderne se insinuează 
timid chiar in zona veche, iar unul 
din ele, cel mai impunător — al Pa
latului culturii — chiar in inima is
torică a urbei, în vecinătatea Hra- 
dului.

O expansiune urbană la fel de ver
tiginoasă întîlnești și la Plzen, puter
nic centru industrial din regiunea 
Cehia de Vest, unde vestigiile arhi
tecturale de mare valoare — unele 
datînd din secolul al XIII-lea — sint 
vizibil copleșite de avansul blocurilor 
cu multe etaje.

Plzeri e asociat de multă vreme cu 
vestita marcă de bere, fabricată aici 
de citeva întreprinderi, dar peste tot, 
se spune, cu respectarea acelorași 
exigențe de calitate, moștenite de la 
primii meșteri localnici. La „Muzeul 
berii" — deschis din inițiativa muni
cipalității și foarte frecventat — poți 
vedea instalațiile și ambalajele fo
losite de artizanii branșei cu veacuri 
în urmă, precum si inelul de fier pe 
care era obligat să-1 poarte, ca semn 
al oprobriului public, orice producător 
ce falsifica băutura.

TELEGRAME
Tovarășii Nicolae Giosan. președin

tele Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România. Ștefan 
Andrei, ministrul afaceri’or externe, 
și general-locotenent Constantin Ol- 
teanu, ministrul apărării naționale, 
au transmis telegrame de felicitare 
omologilor lor din Republica Socia
listă Cehoslovacă, cu prilejul Zilei 
naționale a acestei țări.

De asemenea. Consiliul Național al 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste, Consiliul Central al Uniunii

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

11 și 12 mal. tn țară : Vreme în general 
caldă. Cerul va £1 variabil, cu înnorări

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

largă a automatizării in industrie, 
economisirea energiei, materiilor 
prime și materialelor, ridicarea ge
nerală a calității produselor, spo
rirea randamentului în agricultură.

Poporul român urmărește cu sim
patie activitatea creatoare a po
poarelor ceh și slovac, se bucură din 
inimă de succesele lor. Relațiile 
prietenești româno-cehoslovace, cu 
rădăcini adinei in lupta dusă de-a 
lungul secolelor împotriva asupririi 
străine, pentru independență națio
nală și progres social, s-au adincit 
și mai mult in anii celui de-al 
doilea război mondial, cind armata 
română, alături de armata sovietică, 
de partizanii cehi și slovaci, și-a 
adus o contribuție importantă la eli
berarea țării din robia hitleristă. 
Jertfele de singe ale ostașilor ro
mâni care au luptat cu eroism 
neprecupețit pentru eliberarea 
Cehoslovaciei au pecetluit prietenia 
dintre cele două popoare.

în anii care s-au scurs de atunci, 
anii construcției noii orinduiri, con
lucrarea româno-cehoslovacă, înte
meiată pe respect al suveranității și 
independenței naționale, pe relații 
de egalitate, neamestec in treburile 
interne și întrajutorare tovărășeas
că, s-a ridicat pe o treaptă superi
oară. O importanță hotăritoare in

Alta e insă emblema de căpătîi a 
orașului, veche și ea de peste un se
col : uzinele „Skoda". Intre atelierele 
inițiale, înfățișate de gravuri ale vre
mii, și pină la impresionantul com
plex de astăzi, veritabil „oraș in 
oraș", unde lucrează un sfert din 
populație, diferența nu e atît de di
mensiune, cit de substanță. Prin di
versitatea și parametrii tehnici al pro
ducției. „Skoda" este acum o unitate 
din cele mai reprezentative pentru 
nivelul de dezvoltare Industrială a 
Cehoslovaciei. „Uzina noastră, ne 
spune Inginerul Ian Stanek, șeful sec
torului construcții energetice, are 
ca pondere principală instalațiile de 
producere a energiei electrice, turbi-

însemnâri de călătorie

ne pentru hidro și termocentrale, ge
neratoare de mare capacitate. Fabri
căm turbine de la 50 pină la 500 MW, 
iar acum am trecut la producția celor 
de 1000 MW, Continuăm să produ
cem și repere tradiționale, dar la ni
velul cerințelor actuale : utilaje pen
tru industria metalurgică, linii de 
laminare, prese hidraulice, strunguri 
cu comandă-program, freze și altele. 
Pentru viitor, avem in vedere dezvol
tarea a două sectoare prioritare : fa
bricarea locomotivelor electrice cu 
tirislori, care pot dezvolta o viteză de 
peste 200 km pe oră, și instalațiile 
tehnologice pentru centrale atomo- 
electrice. După cum vedeți, chiar acum 
pregătim pentru transport primul 
corp al cazanului de presiune al unui 
reactor nuclear. La unitatea de reac
toare, avem 3 600 de lucrători, din 
care jumătate tehnicieni. Aș putea 
să adaug că jumătate din producția 
uzinelor noastre este destinată ex
portului în peste 60 de țări".

De fapt, complexul „Skoda" e pre
zent și in alte localități. EI a dezvol
tat un larg sistem de cooperare cu 
unități industriale din Moravia și 
Slovacia, unde a amplasat noi capa
cități de producție. In total, com
plexul cuprinde 20 de uzine cu 45 000 
de salarlați. Interlocutorii' evocă cu 
plăcere raporturile de colaborare cu 
întreprinderile românești de profil. 
Astfel, din gama largă ă produselor 
fabricate in întreprinderile „Skoda", 
beneficiarii români au importat

Generale a Sindicatelor din România, 
Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist, Consiliul Național 
al Femeilor, Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii. Comitetul foști
lor luptători șt veteranilor de război 
împotriva fascismului. Consiliul Na
țional al Societății de Cruce Roșie, 
alte instituții și organizații de masă 
și obștești au adresat telegrame de 
felicitare instituțiilor și organizațiilor 
similare din R.S, Cehoslovacă.

(Agerpres)

mal accentuate tn nordul șl vestul ță
rii, unde local vor cădea ploi, care vor 
avea și caracter de averse, însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu unele inten
sificări la munte. Temperaturile mini
me vor ti cuprinse între 5 și 15 grade, 
cele maxime tntre 18 șl 28 de grade.

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

acest sens au legăturile de prietenie 
și solidaritate dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, întilnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, care au 
deschis, de fiecare dată, noi perspec
tive acestor legături, le-au conferit 
un conținut mereu mai bogat. O 
grăitoare exemplificare constituie in 
acest sens rezultatele vizitei de anul 
trecut, in Cehoslovacia, a delegației 
de partid și de stat a țării noastre, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu acest prilej s-a sta
bilit un program concret de extin
dere și mai puternică a colaborării 
economice, a cooperării in producție 
în vederea valorificării mai eficien
te a potențialului industrial, expe
rienței și capacității creatoare a oa
menilor muncii din cele două țări.

Cu prilejul celei de-a 37-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei, 
poporul român urează popoarelor 
Cehoslovaciei socialiste noi izbinzi 
pe calea traducerii in viață a țelu
rilor pe care și le propun, expri- 
mîndu-și, totodată, convingerea că 
relațiile de trainică prietenie și co
laborare româno-cehoslovace se vor 
dezvolta și mai fructuos in viitor, 
în interesul reciproc, al cauzei so
cialismului și păcii in lume.

turbine cu aburi, instalații pentru me
talurgie, mașini-uneite, după cum 
unitățile românești furnizează diverse 
subansamble, instalații pentru pro
ducția de anvelope și anumite tipuri 
de mașini-uneite.

Cehia de Vest este socotită o re
giune industrial-agrară, dar după un 
standard specific unei țări cu puter
nice tradiții industriale. Căci, așa cum 
aflăm de la Alois Pajskr, șef de sec
ție la comitetul regional de partid, cu 
toate că se practică o agricultură in
tensivă, de mare randament, valoarea 
globală a acesteia echivalează doar cu 
o cincime din aceea furnizată de in
dustrie.

Regiunea dispune, între altele, de 
un mare bazin carbonifer, de unde se 
extrag anual peste 20 milioane tone 
de lignit, destinat centralelor termo
electrice. Necesitățile crescînde do 
energie și costurile ei tot mai mari 
au determinat aplicarea unor proiec
te de extindere considerabilă a ex
ploatărilor, însă, mărturiseau gazdele, 
acest lucru ridică serioase probleme 
in ce privește conservarea mediului 
ambiant, mai cu Seamă tn localitățile 
balneare. Nu numai orizonturile lăr
gite ale mineritului, ci avansul acti
vităților industriale în general aduce 
în prim plan preocupările ecologice. 
Una din direcțiile de acțiune privește 
conservarea fondului forestier. Care, 
cum se știe, condiționează în mare 
măsură perspectivele agriculturii și 
zootehniei. Or, in aceste domenii 
obiectivele de plan prevăd creșteri 
substanțiale.

O ilustrează elocvent și cooperativa 
agricolă din Hodkovice. Președintele 
ei, Roth Oldrich, arată că in ultimul 
an producția medie de cereale (griu 
și orz) a fost de 5 000 kg la hectar. 
„Desigur, spune el, avem în vedere 
Sporirea randamentului la aceste 
culturi de bază, nu numai pentru va
loarea lor in sine, ci și fiindcă ne-am 
propus să creștem numărul vacilor 
de la 1600 la 2 000, și prin urmare 
va trebui să afectăm suprafețe mai 
mari culturilor de trifoi și lucernă, 
bază furajeră de neinlocuit pentru 
producția de lapte, domeniu în care, 
dealtfel, ne-am specializat. în plus, 
producția medie de lapte de la o vacă 
— actualmente de 3 400 litri — nu ne 
mulțumește. Cel mult peste 2 ani, ea 
va trebui să depășească 4 200 de litri".

Deocamdată, cooperativa practică 
sistemul stabulației permanente, ceea 
ce. după părerea președintelui, s-a 
răsfrint nefavorabil asupra sănătății 
animalelor și implicit a capacității 
lor de producție. Pe viitor se preco
nizează organizarea pășunatului în 
lunile de vară și reformulări In ce 
privește construirea grajdurilor, sis
temele de mecanizare a lucrului etc.

...Multiplele aspecte de muncă și 
viață pe care le oferă vizitatorului 
Orașele și satele cehoslovace repre
zintă tot atitea dovezi ale hărniciei 
și talentului unui popor mîndru de 
valorile tradiționale, dar mai cu sea
mă racordat din plin la coordonatele 
prezentului socialist.

V. OROS

tn București : Vreme caldă șl In ge
neral trumoasă, cu cer variabil. Vlnt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 șl 9 gra
de, cele maxime între 25 și 28 de gra
de. (Ileana Mibăilă, meteorolog de ser
viciu) . •



„0 contribuție de seamă la întărirea 
încrederii și cooperării în Balcani,

Schimb de mesaje între președintele 
României și președintele Republicii

LUCRĂRILE CONGRESULUI PARTIDULUI SOCIALIST 
POPULAR DIN DANEMARCA

/ff promovarea destinderii și păcii in lume"
Costa

Presa internațională despre rezultatele vizitei de stat în
treprinse de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, împreună cu 

tovarășa Elena Ceaușescu, în Grecia
Vizita de stat pe care președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a efectuat-o in 
Grecia, la invitația președintelui Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis, a avut un larg ecou interna
țional. Mijloacele de informare în masă din diferite 
țări ale lumii au acordat spații ample acestui eve
niment, care reflectă dorința celor două țări de a 
dezvolta colaborarea pe multiple planuri in Balcani, 
interesul lor in asigurarea păcii și destinderii interna
ționale. Sînt reliefate inițiativele și ideile exprimate de 
președintele Nicoiae Ceaușescu in legătură cu marile 
probleme ale lumii contemporane, menționîndu-se apre-

cierea șefului statului român în legătură cu existența 
condițiilor necesare pentru convocarea unei conferințe 
balcanice la nivel înalt șl cu transformarea Balcanilor 
intr-o zonă de încredere, cooperare, securitate și pace, 
Remarcînd primirea deosebit de călduroasă făcută înal- 
ților soli ai poporului român, sentimentele de profundă 
prietenie cu care tovarășul Nicoiae Ceaușescu și tovară
șa Eiena Ceaușescu au fost înconjurați pe tot timpul 
vizitei in Grecia, mijloacele de informare reliefează 
personalitatea șefului statului nostru, promotor neobosit 
al ideilor păcii și înțelegerii între popoare, prestigiul 
înalt de care se 
ședințele său pe

bucurd România socialistă și pre' 
toate meridianele.

Presa ateniană a inserat comen
tarii ample consacrate rezultatelor 
vizitei, subliniind însemnătatea a- 
cesteia pentru dezvoltarea relații
lor româno-elene. semnificațiile ei 
pe plan internațional.

Cotidianul „Kathimerini" pu
blică articolul „Pentru instaurarea 
înțelegerii și colaborării in regiune 
— Atena 
reuniune 
relevind 
bună" în 
vorbirile 
înalt.

„Rizospastis", sub titlul „Măsuri 
de dezarmare susținute de Grecia 
și România", evidențiază impor
tanta propunerilor privind organi
zarea unei intilniri balcanice la ni
vel înalt, hotărirea celor două țări 
de a conlucra strins pentru gă
sirea căilor și metodelor de întă
rire a increderii și colaborării în 
Balcani.

Aceeași temă este reluată de zia
rul „To Vima", care, in articolul 
intitulat „Reuniunea la nivel înalt 
este necesară", scrie că „aceasta ar 
constitui un pas important pentru 
pacea in regiune și pe continent".

„Avghi" inserează un rezumat al 
Comunicatului comun. însoțit de o 
fotografie de la întîlnirea tovarășu
lui Nicoiae Ceaușescu cu premie
rul Andreas Papandreu.

Revista elenă „Business and Fi
nance" publică pe copertă o foto
grafie color in care sint înfățișați 
președinții Nicoiae Ceaușescu și 
Constantin Karamanlis strîngîn- 
du-și miinile. Săptăminalul inserea
ză o amplă relatare privind ședința 
solemnă de la Academia din Atena 
dedicată tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu. Se a- 
minteste că participantii au salutat 
cu multă considerație și aleasă 
stimă pe oaspetele de onoare al 
Academiei.

Revista evocă momente din viața 
și date din activitatea politică și 
științifică ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, subliniind că „președin
tele Nicoiae Ceaușescu și doamna 
Elena Ceaușescu sinf cunoscuți iii 
intreaga lume pentru contribuțiile 
ia dezvoltarea științei și la pacea 
mondială".

în continuare se arată că tovarășa 
Elena Ceaușesctț iși continuă acti
vitatea de cercetare cu rezultate ad
mirabile. studiile sale profunde și 
cuprinzătoare fiind abordate cu un 
dinamism unic și conducind la re
zultate originale nu numai în do
meniul chimiei, ci și in cel al fi
zicii și științelor tehnice.

în încheiere se relevă că rezul
tatele deosebite ale activității ști
ințifice concretizate in lucrări și a- 
nunțate in cadrul simpozioanelor 
internaționale au adus tovarășei 
Elena Ceaușescu un binemeritat 
prestigiu pe plan mondial.

Articolul este însoțit de portretul 
tovarășei Elena Ceaușescu.

„Colaborarea balcanică. ideea 
transformării acestei regiuni într-o 
zonă fără arme nucleare, atenuarea 
cursei înarmărilor, revenirea ome
nirii la destindere, eforturile pen
tru oprirea procesului de extindere 
a zonelor de criză în lume, relațiile 
Nord-Sud — iată probleme centra
le ale convorbirilor româno-elene 
prilejuite de vizita in Grecia a pre- 
șed:ntelui României. Nicoiae 
Ceausescu, la invitația președinte- 

^Jui Constantin Karamanlis" — re-

și Bucureștiul propun o 
balcanică la nivel inalt“. 
atmosfera ..deosebit de 
care s-au desfășurat con- 

româno-elene la nivel

levă agenția iugoslavă Taniug, în- 
tr-un comentariu consacrat vizitei.

„In cadrul întrevederilor cu con
ducătorii greci, președintele Româ
niei a subliniat necesitatea tot mai 
evidentă a convocării unei confe
rințe la nivel înalt a statelor din 
Balcani. în acest context s-a evi
dențiat că este necesar să se înfăp
tuiască un echilibru al dezarmării 
la nivelul cel mai redus posibil. 
S-a apreciat că situația din Bal
cani este mult mai favorabilă de- 
cit în multe alte regiuni ale lumii 
și in acest sens regiunea Balcanilor 
poate să servească drept exemplu".

în relatarea sa, agenția bulgară 
B.T.A. scrie : „România consideră 
că există condițiile necesare pen
tru realizarea unei întîlniri la ni
vel înalt a statelor din Balcani, a 
declarat conducătorul de pariid și 
de stat al României. Nicoiae 
Ceaușescu". „în cursul convorbiri
lor cu președintele Greciei. Con
stantin Karamanlis, președintele 
Nicoiae Ceaușescu a reafirmat do
rința României ca Balcanii să se 
transforme într-o zonă denucleari- 
zată".

în relatarea agenției, un loc im
portant este rezervat acelei părți 
din Comunicatul comun care se 
referă la situația din Balcani, sub- 
liniindu-se că cele două părți se 
pronunță pentru continuarea efor
turilor în vederea dezvoltării coo
perării bilaterale și multilaterale 
în Balcani, pentru transformarea 
acestei regiuni într-o zonă a încre
derii. cooperării și păcii.

Ziarul bulgar „Rabotnicesko De
lo" subliniază, la rindul său. apre
cierea președintelui României, to
varășul Nicoiae Ceaușescu, privind 
existența condițiilor necesare pen
tru convocarea unei reuniuni a 
conducătorilor țărilor balcanice la 
care să se examineze mijloacele și 
măsurile practice 
unor probleme din 
întăririi încrederii, 
păcii în Balcani.

Sub titlul „Președintele Nico'ae 
Ceausescu vizitează Grteciă". Ztă'rtil 
„Trybuna Ludo", c-gan al C.C. al 
P.M.U.P., a publicat o corespon
dență In care relevă că tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu „este primul 
șef de stat care vizitează Grecia 
după preluarea puterii de către 
socialiști in toamna anului trecut. 
Cele două părți discută pro
blema creării unei zone denuc’.ea- 
rizate în Balcani, posibilitatea con
vocării unei întîlniri la nivel înalt 
și perspectivele extinderii colabo
rării în regiunea Balcanilor".

„Denuclearizarea Balcanilor și 
cooperarea regională și bilaterală" 
s-au aflat in centrul convorbirilor 
președintelui Nicoiae Ceaușescu cu 
conducătorii greci, in cursul vizi
tei sale oficiale in G-ecia". subli
niază agenția France Presse intr-o 
corespondență din Atena. „în no
iembrie anul trecut, președintele 
român a lansat ideea creării unei 
zone denuclearizate in Balcani, idee 
susținută și de primul ministru elen. 
Papandreu".

întrevederile româno-elene s-au 
desfășurat într-o atmosferă „de 
cordialitate și înțelegere reciprocă", 
iar cooperarea dintre cele două țări 
este „un exemplu de bună vecină
tate între state cu sisteme econo
mice și sociale diferite", relevă 
agenția, arâtînd. de asemenea, că

de rezolvare a 
zonă in scopul 
colaborării și

în comunicat a fost reafirmată vo
ința celor două părți de a spori 
cooperarea bilaterală și multilate
rală în Balcani pentru ca această 
regiune să devină o zonă a secu
rității și păcii. Cei doi șefi de stat 
s-au pronunțat pentru convocarea 
unei reuniuni la nivel înalt a țări
lor balcanice. ,

„Președintele român, Nicoiae 
Ceaușescu. s-a pronunțat pentru o 
întîlnire balcanică la nivel înalt 
care să dezbată problemele exis
tente și dezarmarea nucleară" — a 
informat agenția Reuter.

Agenția ’ - - -
vat că 
Ceaușescu 
ședințele _ 
mierul 
proiecte pentru cooperarea bilatera
lă si posibilitatea convocării unei 
întîlniri la nivel înalt a reprezen
tanților statelor balcanice".

. Referindu-se la Comunicatul co
mun. agenția subliniază că părțile 
au convenit „să conlucreze, în co
operare cu celelalte țări balcanice, 
pentru convocarea unei reuniuni la 
nivel înalt a țărilor din regiune, cu 
sconul de a căuta mijloacele și me
todele practice pentru consolidarea 
încrederii, cooperării și păcii in 
Balcani".

Ziarul italian „Avânți" subliniază: 
„Este cunoscută lupta asiduă dusă 
de președintele Ceaușescu De plan 
internațional pentru a face din 
Balcani o zonă a păcii și colaboră
rii, lipsită de arme nucleare, ca și 
preocuparea sa constantă pentru o 
mai bună colaborare între toate ță
rile din regiune. Această problemă 
ar urma să fie discutată în cadrul 
unei întîlniri la nivel înalt".

Agenția D.P.A„ din R.F.G., a in
format că președintele Nicoiae 
Ceaușescu și primul ministru elen. 
Andreas Papandreu. au semnat un 
Acord-cadru privind direcțiile de 
bază ale dezvoltării cooperării eco
nomice, industriale și tehnico- 
stiințifice. Președintele Nicoiae 
Ceaușescu a exprimat convingerea 
că acoifdul „va contribui la dezvolr 
tarea colaborării multilaterale între 
țările din Balcani, pentru transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a co
operării pașnice și, in perspectivă, 
fără arme atomice", subliniază a- 
gentia.

Presa șî Radioteleviziunea siriene 
au evidențiat rolul de frunte al 
președintelui României în întărirea 
cooperării statelor din Balcani și 
inițiativele promovate constant de 
țara noastră pentru transformarea 
acestei regiuni într-o zonă lipsită 
de arme nucleare.

în buletinele de știri, 
radio Kuweit a reliefat 
președintelui Nicoiae 
referitoare la existenta 
necesare pentru organizarea 
întîlniri la nivel înalt a statelor din 
Balcani, precum și chemarea adre
sată de conducătorul partidului și 
statului nostru de a se trece la mă
suri concrete de dezarmare, in pri
mul rînd de dezarmare nucleară.

Posturile de radio și televiziune 
din Maroc au evidențiat pozițiile 
exprimate de președintele Nicoiae 
Ceaușescu în legătură 
din Orientul Mijlociu 
cipriotă, preocuparea 
șefului statului român 
rea unei zone 
Balcani.

SAN JOSE 8 (Agerpres). — La 
San Josă a avut loc un schimb de 
mesaje intre președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Costa Rica, Luis Alberto Monge, cu 
ocazia instalării sale in funcție.

Din partea șefului statului român 
au fost transmise calde felicitări și 
cele mai bune urări de succes noului 
președinte al Republicii Costa Rica, 
de progres și prosperitate poporului 
costarican prieten. S-a subliniat do
rința României ca prin eforturi Co
mune să se asigure o dezvoltare 
continuă a raporturilor de prietenie 
și cooperare, intensificarea schim
burilor comerciale și colaborării eco
nomice în interesul celor două țări 
și ponoare, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

Președintele Luis Alberto Monge a 
adresat cele mai calde mulțumiri 
președintelui Nicoiae Ceaușescu pen
tru felicitări și, Ia rindul său, a 
transmis un salut prietenesc și cele 
mai cordiale urări de sănătate și fe-

continuă prosperitatericire, de 
poporului român prieten.

Evocind întîlnlrile fructuoase avute 
cu .președintele Nicoiae Ceaușescu, 
președintele Luis Alberto Monge a 
exprimat sentimentele sale de pro
fundă admirație față de gindirea și 
acțiunile șefului statului român. El a 
subliniat hotărârea guvernului său de 
a dezvolta raporturile pu România 
în toate domeniile de interes reci
proc, aonrdîndu-se prioritate coope
rării economice și. conlucrării active 
în sfera relațiilor internaționale.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către președintele 
Luis Alberto Monge a tovarășului 
Petru Enache, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, care participă la 
ceremoniile de instalare a noului pre
ședinte costarican, în calitate de re
prezentant al președintelui Republicii 
Socialiste România.

Primirea și convorbirile s-au des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie.

COPENHAGA (Agerpres) — La 
Skive continuă lucrările Congresului 
P.S.P. din Danemarca, în cadrul căru
ia au luat cuvîntul numeroși delegați, 
precum și reprezentanți ai unor 
partide comuniste și socialiste 
invitate.

Tovarășul Iosif Banc, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a transmis con
gresului salutul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu.

Cuvintul de salut al reprezentantului P. C. R.

Âssociated Press a rele- 
„președintele 
a discutat

Karamanlis și 
Panandreu o

Nicoiae 
cu pre- 
cu pre- 

serie de

Postul de 
aprecierea 
Ceaușescu 
condițiilor 

unei

cu situația 
și problema 
constantă a 
pentru crea- 

denuclearizate în 
(Agerpres)

Vizita în Thailanda a tovarășului 
Nicu Ceaușescu

C.C. al U.T.C.secretar al
BANGKOK 8 (Agerpres). — în ca

drul vizitei pe care o întreprinde în 
Thailanda, tovarășul Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., președin
tele Comitetului consultativ al 
O.N.U. pentru Anul Internațional al 
Tineretului, a avut convorbiri cu 
Kasem Kasemsri, subsecretar de stat 
la Ministerul de Externe, și Kam- 
chorn Brahmavan. secretar general 
al Biroului Național al Tineretului.

în cadrul discuțiilor au fost abor
date probleme ale relațiilor bilate
rale, precum și unele aspecte ale si
tuației internaționale. Gazdele au 
formulat aprecieri elogioase la adre
sa politicii externe a României, con
tribuției importante pe care preșe
dintele Nicoiae Ceaușescu o are la 
promovarea unei politici de pace, 
destindere și colaborare intre toate 
popoarele, la rezolvarea pe cale paș
nică a diferendelor între state, 
creșterea rolului

ia 
țărilor mici și mij-

locii in soluționarea problemelor lu
mii contemporane în interesul tutu
ror națiunilor.

în acest context s-a subliniat că 
tineretul reprezintă o puternică for
ță direct interesată in consolidarea 
înțelegerii și colaborării internațio
nale și menținerea păcii.

S-a subliniat faptul că trebuie fo
losit prilejul creat de Anul Interna
țional al Tineretului pentru sensibi
lizarea opiniei publice față de pro
blematica tineretului, cit și pentru 
întreprinderea unor pași concreți 
spre rezolvarea problemelor care au 
o influență directă asupra tinerei ge
nerații.

Delegația C.C. al U.T.C. a fost in
formată despre preocuparea guver
nului thailandez privind crearea Co
mitetului Național pentru Anul In
ternațional al Tineretului, precum și 
despre activitățile ce se preconizea
ză în legătură cu acest eveniment.

BEIJING Convorbiri chino-americane
BEIJING 8 (Agerpres). — După 

cum informează agenția China 
Nouă, premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze. Zhao Ziyang, a ară
tat, la o receoție oferită in onoarea 
viceoreședintelui S.U.A., George 
Bush, aflat in vizită la Beijing : „în 

• ultimul deceniu s-au obținut pro
grese in multe domenii ale relații
lor chino-americane. Recunoaștem, 
de ambele părți, că există obstacole1 
serioase în calea dezvoltării relații
lor chino-americane. Sintem gata să 
avem un schimb de opinii deschis și 
sincer cu vicepreședintele și să dis
cutăm căile, de înlăturare a lor por
nind de la principiile conținute de 
comunicatul referitor la stabilirea

relațiilor diplomatice dintre cele 
două țări".

La rindul său. George Bush a ară
tat că Statele Unite recunosc pozi
ția Chinei potrivit căreia există o 
singură Chină, iar Taiwanul este o 
parte a Chinei. „Noi ne situăm pe 
principiile convenite de guvernele 
noastre în comunicatul comun privi
tor la stabilirea relațiilor diploma
tice și respectăm suveranitatea și 
integritatea teritorială a Chinei — 
a spus Bush. Recunoaștem că există 
probleme de,dezacord, care se cer 
discutate, și idei importante asupra 
cărora 'să se facă un schimb de 
opinii".

Evoluția conflictului anglo-argentinian
• Extinderea de către Marea Britanie a „zonei de exclusivi
tate aero-navală" pînă la 12 mile de Ia țărmul argentinian
• Protest adresat de Argentina • Continuarea eforturilor 
secretarului general al O.N.U. în vederea degajării unei

pașnice
britanic a precizat că. sPre deosebi
re de măsură anterioară — vizind 
stabilirea de către Marea Britanie a 
unei zone de exclusivitate totală in 
limita de 200 mile marine de la țăr
mul Malvinelor (Falkland) — actua
la hotărîre anunțată privește numai 
navele si avioanele militare argen
tiniene.

Totodată, din Londra s-a anunțat 
oficial că. in ultimele 48 de ore, nici 
o luptă nu 
de sud.

soluții
(Agerpres). — Guver- 
anuntat că orice navă 
avion militar aparți- 
armate argentiniene

LONDRA 8 
nul britanic a 
de război sau 
nind forțelor 
care va depăși o limită de 12 mile 
marine de la țărmul Argentinei va 
fi considerat „ostil și susceptibil de 
a fi tratat în consecință1* — a de
clarat. la Londra, purtătorul de cu- 
vint al Ministerului Apărării al 
Marii Britanii. transmit agențiile 
internaționale de presă. Hotărirea a 
intrat în vigoare vineri, a precizat 
el. mentionînd că rațiunea adoptării 
unei asemenea poziții este determi
nată de apropierea bazelor argenti
niene fată de flota expeditionară 
britanică și a distanțelor foarte mici 
pe care ar trebui să le străbată for
țele argentiniene pentru a ataca 
navele britanice din Atlanticul de 
sud. Totodată, purtătorul de cuvint

a avut loc în Atlanticul

AIRES — Ministrul ar- 
l apărării. Amadeo Fru-

• •Un nou și important moment în dezvoltarea prieteniei
România și Grecia

(Urmare din pag. I)
te din industrie, agricultură, medici
nă și din alte domenii. Va cunoaște 
In continuare o și mai puternică ex
tindere colaborarea pe planul cultu
rii. artei și învățâmintului. ceea ce 
va duce la aprofundarea cunoaște
rii reciproce a celor două popoare, 
la întărirea continuă a prieteniei 
dintre ele.

Convorbirile de la Atena. întreaga 
desfășurare a vizitei în Grecia au a- 
testat din nou, cu putere, prestigiul 
și larga audiență de care se bucură 
în țara vecină, ca și pretutindeni in 
lume, demersul ferm și profund con
structiv al României socialiste, al 
președintelui ei pe planul vieții in
ternaționale. pentru soluționarea ma
rilor probleme ale zilelor noastre. în 
vibrantul omagiu adus tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, primul ministru 
ANDREAS PAPANDREU, relevind 
că președintele României „este o 
personalitate mondială, a cărei acti
vitate se identifică cu lupta pentru 
independență și autodeterminare a 
tuturor popoarelor, pentru egalitatea 
intre țările mari și miei", sublinia că 
șeful statului ndstru „desfășoară o 
politică multidimensională, al cărei 
ecou a pătruns in cele mai îndepăr
tate colțuri ale lumii".

Fără îndoială că această politică 
constantă a României, strălucit în
truchipată și statornic promovată 
de președintele țării noastre — 
politică ce coincide cu 
rile noului guvern grec, 
entare socialistă, pentru 
tuarea caracterului pronriu 
ticii sale exterrts Dotrivit intereselor 
naționale — a 'facilitat realizarea 
identității sau convergenței puncte
lor de vedere ale celor două țări in
tr-o serie de probleme majore ale

continuă a prieteniei

efortu- 
de ori- 
accen- 

al poli-

vieții internaționale, care au ocupat 
un loc important în cadrul convor
birilor.

Exprimindu-se preocuparea pro
fundă față de situația internaționa
lă actuală, deosebit de complicată, in 
cadrul convorbirilor s-a reliefat ne
cesitatea imperioasă de a se face to
tul pentru oprirea încordării, relua
rea și aprofundarea politicii de des
tindere. de pace și colaborare. Dialo
gul a pus din nou in evidență situa
ția primejdioasă din Europa, unde 
s-a concentrat cel mai distrugător ar
senal nuclear, amenințînd grav pacea 
întregii lumi. în lumina imperati
vului apărării 
nent și în lume, 
înalt româno-elen 
tea realizării unui echilibru de forțe 
la niveluri de înarmare tot mai scă
zute. Tocmai pornind de la aprecie
rea i " 
ma 1 
tre, 
tea 
scos 
bită a apropiatei sesiuni speciale a 
O.N.U. consacrate acestei probleme, 
convenindu-se ca cele două țări să 
conlucreze strins pentru succesul 
reuniunii.

în aceeași ordine de preocupări. 
România și Grecia s-au pronunțat 
pentru ca reuniunea de la Madrid să 
se încheie, la reluare, cu rezultate 
pozitive, să ducă la convocarea unei 
conferințe consacrate încrederii și 
dezarmării in Europa, la asigurarea 
continuității procesului de făurire a 
securității și la o largă cooperare pe 
continent.

Ca țări situate in aceeași zonă geo
grafică. România și Grecia au acor
dat și cu acest prilej o importanță 
deosebită situației din Balcani. Fără 
îndoială, dezvoltarea largă a colabo-

păcii pe conti- 
dialogul la nivel 

a relevat necesita-

că dezarmarea constituie proble- 
fundamentală a vremurilor noas- 
de care depind pacea și securita- 
întregji omeniri, convorbirile au 

i in evidentă însemnătatea deose-

rării dintre țările balcanice, transfor
marea acestei regiuni intr-o zonă a 
conviețuirii pașnice, fără arme nu
cleare, este un obiectiv a cărui în
făptuire ar corespunde intereselor 
fundamentale ale tuturor popoarelor 
din Balcani, indiferent de orânduirea 
social-politică, s-ar înscrie, în ace
lași timp, ca o contribuție de preț 
la instaurarea unui climat de înțele
gere și conlucrare in intreaga Euro
pă. Reliefind, in acest sens, necesi
tatea unor forme noi de colaborare, 
președintele Nicoiae Ceaușescu a 
reafirmat propunerea privind reali
zarea unei întîlniri la nivel înalt a 
statelor din Balcani, consacrată căi
lor și modalităților practice de întă
rire a increderii, colaborării și păcii. 
Este deosebit de semnificativ că. în 
cursul actualului schimb de vederi, 
România și Grecia au convenit să 
conlucreze. împreună cu celelalte țări 
balcanice, pentru convocarea unei 
astfel de reuniuni, a cărei realizare 
ar avea o însemnătate majoră in 
viața politică a popoarelor din aceas
tă parte a Europei, ca și a întregului 
continent.

Fără îndoială, intensificarea legă
turilor pe dan științific, cultural, ca 
și in alte domenii de activitate între 
țările balcanice ar constitui o con
tribuție însemnată la crearea unei 
atmosfere propice întăririi
derii și cooperării între statele res
pective. în această ordine de idei 
c deosebită însemnătate prezintă pro
punerea făcută de tovarășa academi
cian doctor ineirfer Elena Ceausescu, 
cu ocazia ședinței solemne de la A- 
cademia din Atena — ședință care 
a prilejuit oamenilor de știință și 
cultură din Grecia să aducă un ales 
omagiu prestigioasei activități știin
țifice și politice ce o desfășoară — 
propunere privind crearea unui

încre

pentru dezvoltarea co
și colaborării tehnico-știin- 
Balcani — ceea ce s-ar in- 
un aport deosebit de pozi- 

pentru transfor-

Comitet 
operării 
țifice in 
scrie ca 
tiv la eforturile 
marea regiunii într-o zonă a înțele
gerii, colaborării si bunei vecinătăți.

Exprimindu-se îngrijorarea pentru 
faptul că problema cipriotă nu și-a 
găsit încă rezolvarea. în cadrul dia
logului de la Atena s-a subliniat ne
cesitatea unei soluții politice juste, 
durabile, care să asigure independen
ța. integritatea teritorială, suverani
tatea, unitatea și nealinierea Repu
blicii Cipru, o asemenea soluție co- 
respunzînd intereselor tuturor părți
lor in cauză, intereselor generale ale 
păcii.

Agenda convorbirilor româno-ele- 
ne a cuprins și alte probleme majo
re ale actualității internaționale, 
cum sînt necesitatea unei reglemen
tări globale, juste și trainice a situa
ției din Orientul Apropiat, imperati
vul lichidării subdezvoltării și făuri
rii unei noi ordini economice inter
naționale, cerința eradicării politicii 
de forță și de amenințare cu forța, 
creșterea rolului O.N.U. în viața 
internațională — în toate aceste as
pecte desprinzindu-se concluzii co
mune sau apropiate.

Salutînd cu deosebită satisfacție 
rezultatele rodnice care au încunu
nat vizita tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu in Grecia, oninia 
publică din țara noastră este profund 
convinsă că aceste rezultate mar
chează o nouă etapă în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și fructuoasă 
colaborare româno-elene. corespunză
tor intereselor popoarelor român și 
grec, cauzei păcii în Balcani și pe 
întregul nostru continent

BUENOS . 
gentinian al _. 
goli, a declarat, in cadrul unei con
ferințe de presă organizate la Bue
nos Aires, că extinderea de către 
Marea Britanie a „zonei de exclu
sivitate aero-navală" pînă la 12 mile 
de la țărmul continentului sud-ame- 
rican reprezintă „un act de inflexi
bilitate si intransigență" din partea 
acestei țări — relatează 
E.F.E.

Pe de altă parte, ministrul 
terne argentinian. Nicanor 
Mendez, a declarat, potrivit agenției 
I.P.S., că. deși există speranțe pri
vind unele progrese în procesul de 
înțelegere cu Marea Britanie în cazul 
Malvinelor. totuși „singurul element 
cu adevărat pozitiv rămîne inițiativa 
secretarului general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar". în acest context, 
ministrul argentinian a precizat că 
guvernul său își reafirmă poziția că 
„orice negociere trebuie să conducă 
in mod inevitabil la recunoașterea su
veranității argentiniene asupra Insu
lelor Malvine. Georgia de Sud și 
Sandwich de Sud".

în capitala Argentinei s-a confir
mat că, pină la 8 mai, ora 5 GMT, 
pe fronturile de luptă din Atlanticul 
de sud nu au fost semnalate confrun
tări militare, transmite agenția 
France Presse. '

Salutînd Congresul național al 
Partidului Socialist Popular din 
Danemarca, in numele Partidului 
Comunist Român, al, secretarului său 
general, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
al oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România, reprezentantul 
P.C.R. a arătat că partidul nostru 
urmărește cu viu interes activitatea 
desfășurată de Partidul Socialist 
Popular consacrată apărării intere
selor fundamentale ale oamenilor 
muncii danezi, împlinirii aspirațiilor 
lor de progres, bunăstare și pace.

Folosim și acest prilej pentru a 
releva cu satisfacție bunele relații 
existente între- partidele noastre, ba
zate pe stimă și resnect reciproc, și 
ne exprimăm convingerea că ele se 
vor dezvolta in continuare in spiri
tul întîlnirilor si convorbirilor dintre 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, și Gert Petersen, președintele 
Partidului Socialist Popular, contri
buind la întărirea prieteniei dintre 
România si Danemarca, în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii, 
destinderii, securității și indepen
dentei naționale, colaborării si coope
rării intre națiuni.

Poporul român, sub conducerea 
partidului comunist, in frunte cu 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu. secretar 
general al partidului, depune efor
turi susținute pentru ca. pe baza 
obiectivelor fundamentale stabilite 
de Congresul al XII-lea al Partidu
lui. în noul cincinal 1981—1985 să se 
asigure dezvoltarea in continuare a 
forțelor de producție, ridicarea oe 
o treaptă superioară a activității din 
agricultură și înfăptuirea unei noi 
revoluții agrare, înfăptuirea neabă
tută a programului energetic, astfel 
incit, pină în anul 1990, România 
să-si asigure o independentă in ce 
privește energia și combustibilii și 
să-și satisfacă întt-o măsură mal 
mare necesarul de materii prime cu 
forțele proprii, creșterea continuă a 
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului, creindu-se condi
țiile care să permită trecerea Româ
niei de la stadiul de tară socialistă 
in curs de dezvoltare la cel de tară 
socialistă mediu dezvoltată. Partidul 
nostru acționează cu consecventă 
pentru adincirea și perfectionarea 
democrației socialiste, lărgirea con
tinuă a cadrului de participare acti
vă si directă a clasei muncitoare, a 
țărănimii si intelectualității, a în
tregului popor la organizarea și con
ducerea societății.

în viata internațională au loc. în 
prezent, mari prefaceri revoluționa
re, sociale și naționale, concretizate 
in afirmarea tot mai puternică a 
voinței popoarelor de a pune capăt, 
cu desăvirșire politicii imperialiste si 
colonialiste de asuprire și domina
ție. de a fi stăpine pe destinele lor. 
pe bogățiile naționale, de a-si asi
gura dezvoltarea liberă, asa cum o 
doresc, fără nici un amestec din 
afară, în același timp, asistăm la 
acțiuni de continuare a politicii de 
reîmpărțire a lumii în zone de in
fluență. la asduțirea contradicțiilor 
pe plan mondial între diferite state 
și grupări de state, la apariția de 
noi conflicte si stări de încordare, 
care au determinat agravarea situa
ției internaționale; creînd noi si se
rioase pericole pentru securitatea, 
pacea si independenta popoarelor. 
Ne aflăm, de fapt, intr-o perioadă 
de reașezare și de stabilire a unui 
nou echilibru in raportul de forțe pe 
plan mondial, ceea ce explică con
tradicțiile și încordarea extrem de 
gravă din viața internațională. Avem 
convingerea că aceasta va determina 
creșterea și mai puternică a rolului 
forțelor progresiste, care se pronunță 
pentru independența națională, pen
tru o politică bazată pe principiile 
egalității, suveranității, neamestecu
lui în treburile interne și o colabo
rare reciproc avantajoasă.

România se pronunță pentru tre
cerea cît mai raoidă la soluționarea 
tuturor conflictelor și problemelor 
litigioase dintre state pe calea tra
tativelor politice. Nu există conflict.

problemă litigioasă intre state care 
să nu poată fi soluționate pe cale 
pașnică, prin tratative — dacă se 
pornește de la principiile egalității 
și respectului independenței fiecărei 
națiuni, de la cauza păcii.

în actuala situație. Partidul Comu
nist Român, România socialistă con
sideră că problema centrală a vieții 
internaționale este lupta pentru în
cetarea cursei înarmărilor, pentru 
oprirea amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune in Europa și 
retragerea celor existente, pentru 
adoptarea unor măsuri de dezanga
jare militară și, in general, pentru 
trecerea la dezarmare, și in primul 
rând la dezarmarea nucleară.

In legătură cu situația din Europa, 
țara noastră apreciază că s-a ajuns 
la o asemenea încordare care creează 
mari pericole pentru dezvoltarea 
și progresul economico-social al tu
turor popoarelor și aceasta, in pri
mul rând, datorită existenței celor 
două blocuri militare, accentuării 
încordării dintre ele. De asemenea, 
pe continentul european s-au acu
mulat mari cantități de armamente, 
îndeosebi de armamente nucleare, 
iar in ultimul timp se acționează în 
direcția amplasării de rachete cu 
rază medie de acțiune, pentru dez
voltarea celor existente, ceea ce mă
rește considerabil pericolul unui 
război nuclear. Dealtfel, există șl 
concepția privind posibilitatea unui 
război atomic limitat in Europa, ceea 
ce, practic, creează pericolul distru
gerii națiunilor europene, a însăși 
vieții.

Considerăm că amînarea pentru 
toamna acestui an a reuni.;, ’ ,i de la 
Madrid consacrate coop. .ării și 
securității europene este tin factor 
de o gravitate deosebită și aceasta 
trebuie să constituie un semnal de 
alarmă pentru toate popoarele con
tinentului de a acționa în așa fel in
cit, la reluare, reuniunea să se în
cheie într-o perioadă cît mai scurtă 
și cu rezultate cît mai bune, să ducă 
la realizarea unei conferințe pentru 
încredere și dezarmare în Europa, să 
asigure continuitatea reuniunilor pe 
problemele securității și cooperării 
europene începute la Helsinki. To
varășul Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, sublinia că „tre
buie să pornim de la faptul că po
poarele europene au un trecut, un 
prezent și un viitor comun, că ele 
trebuie să conlucreze mai strins in
tre ele, să se realizeze o unitate a 
țărilor europene, bazată pe respectul 
orânduirii sociale, al independenței 
fiecărei națiuni, pentru progresul și 
suveranitatea fiecărui stat, ceea ce 
corespunde atît intereselor popoare
lor din Europa; cit și cauzei gene
rale a destinderii și păcii in lume", 
în acest context, țara noastră apre
ciază că o însemnătate deosebită o 
au dezvoltarea colaborării și prie
teniei intre țările balcanice, reali
zarea in Balcani și in alte zone ale 
Europei a unor regiuni fără arme 
nucleare.

România socialistă participă la ac
tivitatea internațională consacrată 
lichidării subdezvoltării și instaură
rii unei noi ordini economice inter
naționale, considerând că aceasta 
constituie o cerință importantă pen
tru politica de destindere și pace, de 
progres economic și social.

Partidul Comunist Român acordă 
o importantă deosebită întăririi con
tinue a relațiilor de colaborare cu 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu partidele socialiste, social-demo- 
crate. cu partidele democratice, pro
gresiste din noile state independente, 
cu mișcările de eliberare națională, 
cu forțele înaintate antiimperialiste 
de pretutindeni, pe baza principiilor 
deplinei egalități în drepturi, stimei 
și respectului reciproc, al dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora linia 
politică, strategia și tactica sa. por
nind de la necesitatea unirii efortu
rilor maselor ponulare înjuota pen
tru pace, dezarmare, ii mrpendentă 
națională și progres soci. ?.

agenția
de ex- 

Costa

NAȚIUNILE UNITE — într-o scri
soare adresată președintelui în exer
cițiu al Consiliului de Securitate. 
Argentina a declarat noua blocadă 
instituită de Marea Britanie împo
triva navelor și avioanelor de război 
argentiniene drept „ilegală și punînd 
în pericol securitatea țării" — infor
mează agenția France Presse. în le
gătură cu noua măsură britanică in 
Atlanticul de sud. Argentina a adre
sat un protest oficial Consiliului de 
Securitate și reuniunii consultative a 
miniștrilor de externe din țările 
membre ale O.S.A. în notele de 
protest ale Argentinei — menționează 
agenția France Presse — se arată, 
între altele, că nariea arpentiniană isi 

a 
adecvate în 
său legitim 
în articolul

face uz de 
exercitarea 

la anărare.
51 al Cartei

rezervă drentul de 
mijloace 
dreptului 
coosflnrit 
O N U.“.

într-o declarație făcută la Națiu
ni’'3 Un’t.e, sec-etanii ceno-al al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a 
a-ătat că, dună întrevederile avute, 
vineri, cu trimișii guvernelor argen
tinian si britanic, el va continua con
sultările si eforturi!» sale consacrate 
decolării unei soluții pașnice a con
flictului.

Depunerea unor coroane de flori
la Monumentul eroilor români din Havlickuv Brod

PRAGA 8 (Agerpres) — Cu prile
jul celei de-a 37-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei de sub ocupația 
fascistă, la Monumentul eroilor 
români căzuți in luptele pentru eli
berarea orașului Havliăkuv Brod a 
avut loc ceremonia depunerii de co
roane de flori din partea Comitetu
lui orășenesc de partid, a Comitetu
lui Frontului Național, precum și din 
partea ambasadei române.

în alocuțiunile rostite, Vladimir 
Dolezal, președintele Comitetului

național orășenesc, și Cornel Plnza- 
ru, ambasadorul țării noastre la 
Praga, au evocat eroismul soldaților 
români căzuți in luptele pentru eli
berarea Cehoslovaciei de sub ocupa
ția fascistă. Totodată, s-a subliniat 
rolul determinant al întîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășii Nicoiae 
Ceaușescu și Gustav Husak in evo
luția ascendentă a relațiilor de prie
tenie și colaborare româno-ceho- 
slovace.

Cu prilejul aniversării eliberării de sub fascism

Ședința festivă de la Berlin
BERLIN 8 (Agerpres). — Agenția 

A.D.N. informează că la Berlin a 
avut loc o ședință festivă a C.Ct al 
P.S.U.G., Consiliului de Stat, Con
siliului de Miniștri și Consiliului 
Național al Frontului Național ale 
R.D.G. consacrată celei de-a 37-a 
aniversări a eliberării de sub fascism.

Au participat Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, alți conducători de 
partid și de stat.

Despre importanta evenimentului 
a vorbit Konrad Naumann, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.
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, UNOR MASURI CARE SA DUCA 
LA ÎNTĂRIREA ÎNCREDERII, 

I securității și păcii intre popoare 
este subliniată in comunicatul pri- 

Ivlnd convorbirile de la Sofia din
tre ministrul afacerilor externe al 
Bulgariei, Petăr Mladenov, și mi- 

I nistrul relațiilor externe al Fran
ței, Claude Cheysson.

. DEMONSTRAȚIE. Peste 70 000 de 
persoane au participat în orașul 

I spaniol Bilbao la o amplă demon
strație în temu de protest față de 

I intensificarea acțiunilor teroriste,
Ia care au luat parte reprezentanții 
principalelor formațiuni politice din 

■ Țara Bascilor.

BIROUL INTERNAȚIONALEI 
SOCIALISTE se va întruni în zi
lele de 26 și 27 mai, la Helsinki. 
Vor fi dezbătute probleme legate 
de relațiile Est-Vest, dezarmare și 
controlul armamentelor.

LUPTE PUTERNICE IN GUATE
MALA. In cursul schimburilor de 
focuri care au avut loc in ultime
le 24 de ore între forțele insurgen
te și armata guatemaleză, au fost 
ucise șase persoane - s-a anun
țat oficial la Ciudad de Guatema
la. Lupte puternice s-au dat in spe
cial in zona localităților Pucal, Pat- 
zun și Camotun.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s Cod 71 341 București Pista Sclntetl nr 1 Tel 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale și dtfuzorii din Întreprinderi Șt Instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEX1M — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136-137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCtNTEII 40 360


