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De pe tot cuprinsul larii, mesaje de înaltă prețuire
și deplină adeziune la rezultatele vizitei de stat
a președintelui Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Grecia
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Lainvitația președintelui Nicolae Ceaușescu

IN FIECARE COLECTIV, IN FIECARE ÎNTREPRINDERE

și a tovarășei Elena Ceaușescu, ierj a început

Răspundere maximă, muncă bine
organizată pentru îndeplinirea
obiectivelor economice

VIZITA OFICIALA IN TARA NOASTRĂ A GDVERNATDRULDI GENERAL
AL CANADEI, EDWARD SCHREYER, SI A DOAMNEI SCHREYER
Ceremonia sosirii
în Capitală
La Invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, și a tovarășei
Elena Ceaușescu, luni a sosit in Ca
pitală, intr-o vizită oficială in țara
noastră, guvernatorul general al Ca
nadei, Edward Schreyer, Împreună
cu doamna Schreyer.
Viii 4 guvernatorului general al
Canaa«ă în. România constituie o
mărturie a bunelor relații care s-au
statornicit și se dezvoltă intre cele
două țări, a voinței lor de a extinde
și amplifica cooperarea dintre ele pe
plan politic, economic, tehnico-științific și cultural, precum și pe
arena internațională, In folosul po
poarelor român și canadian, al păcii,
destinderii, colaborării și înțelegerii
internaționale.
Ceremonia sosirii înalților oaspeți
a avut loc pe aeroportul Otopeni,
împodobit sărbătorește. Pe frontispi
ciul aerogării se aflau portretele
președintelui Nicolae Ceaușescu și
guvernatorului
general
Edward
Schreyer, încadrate de drapelele de
stat ale României și Canadei. Pe
mari pancarte erau înscrise urările.:
„Bun venit in Republica Socialistă
România Excelenței Sale domnului
Edward Schreyer, guvernatorul ge
neral al Canadei !“, „Să se dezvolte
bunele relații de cooperare stabilite
între Republica Socialistă România
și Canada, în interesul ambelor po
poare, al păcii, colaborării și înțe
legerii internaționale !“.
în întimpinarea guvernatorului ge
neral al Canadei și a soției sale au
venit tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
tovarășa Elena Ceaușescu.
Erau prezenți, de asemenea, tova
rășii Gheorghe Oprea, Gheorghe
Pană, Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, alte persoane
oficiale, generali.
Se aflau de față ambasadorul
României la Ottawa, Barbu Popescu,
și ambasadorul Canadei la București,
Peter McLaren Roberts, precum și
membri ai ambasadei canadiene.

La ora 11, avionul cu care au
călătorit inalții .oaspeți a aterizat.
La scara avionului, guvernatorul
general al Canadei, Edward Schre
yer, și doamna Schreyer au fost
salutați cu căldură de tovarășul
Nicolae Ceaușescu
și tovarășa
Elena Ceaușescu. Tovarășul Nicolae
Ceaușescu și guvernatorul general
Edward Schreyer și-au strins mîinile
cu prietenie.
înaltul oaspete a prezentat to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu persoanele
care îl însoțesc în vizita în țara
noastră — James Sydney Fleming,
ministru de stat pentru problemele
multiculturalismulul, Jean Touchette
și J. E. Gibson, adjuncți ai subsecre
tarului de stat pentru afacerile ex
terne, alte oficialități canadiene.
în continuarea ceremoniei, coman
dantul gărzii militare aliniate pe ae
roport în cinstea sosirii înaltului
oaspete prezintă onorul. Sînt into
nate imnurile de stat ale celor două
țări, în timp ce sînt trase 21 de salve
de artilerie.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
guvernatorul general al Canadei,
Edward Schreyer, au trecut în re
vistă garda de onoare.
Au fost prezentate apoi persoa
nele române venite în intîmpinare.
Un grup de pionieri au oferit bu
chete de flori.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu și guver
natorul general al Canadei cu soția
au părăsit aeroportul, indreptindu-se
spre reședința rezervată inalților
oaspeți.
Opinia publică din țara noastră
privește cu caldă simpatie vizita
înaltului oaspete canadian. Ea își ex
primă încrederea că dialogul la nivel
înalt româno-canadian va constitui
un moment de cea mai mare însem
nătate în cronica relațiilor României
și Canadei, deschizînd noi și ample
perspective raporturilor bilaterale
român o-canadiene.
(Agerpres)

ÎN CENTRUL PREOCUPĂRILOR: rea

lizarea planului la producția fizică și
export, recuperarea oricăror restanțe,
sporirea producției de cărbune, petrol,
minereuri și alte materii prime, crește
rea* pe toate căile a eficienței eco
nomice

La sosirea pe aeroportul Otopeni

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Stat au
început, luni, 10 mai, convorbirile
oficiale între președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, și guvernatorul general
al Canadei. Edward Schreyer.
în acest cadru a fost relevată cu
satisfacție evoluția pozitivă a relați
ilor dintre România și Canada. S-a
subliniat că, in ultimii ani. au cres-

Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea guvernatorului
general Edward Schreyer și a doamnei Schreyer
*

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
și tovarășa Elena Ceaușescu au
oferit, luni, la Palatul Consiliului de
Stat, un dineu oficial în onoarea gu
vernatorului general al Canadei,
Edward Schreyer, și a doamnei
Schreyer.
La dineu au luat parte tovarășii
Ilie Verdeț, Iosif-Bane, Virgil Cazacu, Nicolae Constantin, Ludovic Fa-

. pe guvernatorul general al Canadei
în vizita in țara noastră.
Au fost prezenți ambasadorul
României la Ottawa și ambasadorul
Canadei la București.
în timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă caldă, cordială, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și gu
vernatorul general Edward Schreyer
au rostit toasturi.
Au fost intonate imnurile de stat
ale celor două țări.

Toastul președintelui

Toastul guvernatorului

Nicolae Ceaușescu

general Edward Schreyer

Domnule guvernator general,
Doamnă Schreyer,
Stimați oaspeți,
Tovarăși și prieteni,

j

zekas, Gheorghe Oprea, pheorghe
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu,
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Voitec,
Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, Su
zana Gâdea, Constantin Olteanu,
membri al guvernului, conducători
de instituții centrale și unități eco
nomice, personalități ale vieții noas
tre științifice și culturale.
Au participat James Sydney Fle
ming, Jean Touchette, J. E. Gibson,
alte persoane oficiale care-1 însoțesc

cut substanțial schimburile comerci
ale, s-a dezvoltat cooperarea econo
mică și tehnico-științifică, un loc
deosebit de important revenind co
laborării în domeniul folosirii în sco
puri pașnice a energiei nucleare.
Totodată, s-a apreciat că rezultatele
obținute în planul colaborării bila
terale, cit și potențialul în creștere
al economiilor României și Canadei
creează premise favorabile pentru
intensificarea și diversificarea în vi
itor a conlucrării româno-canadiene.
Ambele părți s-au pronunțat pentru
valorificarea eficientă a posibilități
lor existente, in vederea extinderii
domeniilor și formelor de cooperare,
sporirii și diversificării legăturilor
comerciale, înfăptuirii în bune con
diții a obiectivelor de colaborare pre
văzute.
A fost exprimată convingerea că
promovarea susținută a . colaborării
româno-canadiene — pe temeiul de
plinei egalități, al respectului inde
pendenței și suveranității naționale,
al avantajului reciproc — este în fo
losul și spre binele țărilor și popoa
relor noastre, al progresului și pros
perității lor, al cauzei păcii și coope
rării între națiuni.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
guvernatorul Edward Schreyer au
abordat, de asemenea, un cerc larg
de probleme ale vieții politice mon
diale.
Guvernatorul general al Canadei a
dat o înaltă apreciere contribuției
remarcabile a președintelui Nicolae

îmi face plăcere să vă salut ca
oaspeți ai României socialiste, pe
dumneavoastră, domnule guverna
tor general, pe doamna Schreyer,
pe colaboratorii care vă însoțesc și
să vă adresez o călduroasă urare
de bun venit în țara noastră.
Vizita pe care o faceți în Româ
nia este o expresie a cursului po
zitiv pe care îl cunosc raporturile
româno-canadiene, a dorinței țări
lor și popoarelor noastre de a ex
tinde conlucrarea dintre ele, în
spiritul stimei și respectului re
ciproc. .
S-au împlinit, nu de mult, 15 ani
de la stabilirea relațiilor diploma
tice dintre România și Canada. în
această perioadă s-au amplificat
contactele politice și schimburile
de delegații la diferite niveluri,
s-au dezvoltat pe o linie ascenden
tă raporturile economice. Au fost
încheiate o serie de acorduri și în
țelegeri care au creat un cadru fa
vorabil dezvoltării colaborării și
cooperării economice, tehnico-științifice și în alte domenii de interes
comun. Pe această bază, în ultimul
deceniu, volumul schimburilor co
merciale dintre România și Cana
da a crescut de peste 2,3 ori. Acordurile româno-canadiene privind

construirea de centrale nudearoelectrice în România deschid per
spectiva unei largi colaborări, de
lungă durată, între întreprinderi
românești și companii canadiene
— și trebuie să continuăm efortu
rile în această direcție, să facem
totul pentru ca aceste perspective
să se materializeze în realizări
concrete, avantajoase pentru am
bele țări. în același .timp, este ne
cesar să găsim noi căi și mijloace
pentru extinderea și diversificarea
exporturilor românești în Canada,
precum și pentru desfășurarea de
noi acțiuni de cooperare, inclusiv
sub formă de societăți mixte, âtît
în România, cit și în Canada, pre
cum și în terțe țări. Noi considerăm
că dezvoltarea economică și socială
a României și Canadei oferă, în con
tinuare, posibilități largi pentru
extinderea și mai puternică a co
laborării și cooperării româno-ca
nadiene. Așa cum însăși experiența
de nînă acum a demonstrat, faptul
că România si Canada sînt țări cu
orînduiri sociale diferite și apar
țin unor alianțe militare diferite
nu poate și nu trebuie să îm
piedice promovarea unei largi si
rodnice colaborări, întemeiată trai
nic pe principii de deplină egali
tate și avantaj reciproc. ■ Aceasta
corespunde pe deplin intereselor
ambelor noastre țări și po
poare și, totodată, se înscrie ca o
contribuție pozitivă lâ cauza păcii,

(Continuare in pag. a III-a)

Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Distinse gazde și prieteni,
Este o onoare și un privilegiu
pentru mine să mă aflu în Româ
nia, să particip la acest distins
dineu. Doresc să vă mulțumesc,
domnule președinte, și dum
neavoastră doamnă Ceaușescu, în
numele soției și al meu personal,
pentru amabila invitație de a vi
zita țara dumneavoastră, pentru
primirea caldă și impresionantă pe
care ne-ați rezervat-o la sosirea
noastră, astăzi. Doresc să vă mul
țumesc, de asemenea, pentru fru
moasele cuvinte pe care ni le-ați
adresat la sosirea în România.
în continuare, guvernatorul ge
neral al Canadei, reînnoind invi
tația adresată președintelui Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu de a face o vizită în
Canada, a spus :
Vizita mea în România este pri
ma care se efectuează la nivel de
șefi de stat între țările noastre.
Cred că pot să afirm că relațiile
între Canada și România, care se
extind continuu, intră acum într-o
nouă fază.
După ce a făcut o scurtă
incursiune în istoria României și
Canadei, subliniind existența unor
similitudini în dezvoltarea celor
două țări, precum și a unor con
tacte și legături care s-au stator

Ceaușescu la cauza păcii, destinderii,
dezarmării, la soluționarea construc
tivă a marilor probleme ce preocu
pă omenirea.
în cursul convorbirilor s-a apre
ciat că in actuala situație internațio
nală, deosebit de complexă și con
tradictorie, este mai necesar ca pri
cind ca popoarele să-și unească eforturile și să conlucreze tot mai
strins pentru oprirea agravării Încor
dării internaționale, pentru reluarea
și continuarea politicii de destindere,
colaborare și respect al independen
ței naționale. în cadrul dialogului
s-a subliniat că interesele păcii și
securității internaționale impun re
nunțarea definitivă la calea arme
lor, la confruntări militare în rela
țiile dintre state, apreciindu-se că nu
există probleme litigioase — oricit
de dificile ar fi ele — care să nu
poată fi rezolvate prin mijloace paș
nice, prin tratative, dacă se porneș
te de la dreptul fiecărui popor de a
se dezvolta liber și independent,
fără nici un amestec din afară.
în același timp a fost evidențiată
atenția deosebită pe care România și
Canada o acordă — ca țări semnata
re ale Actului final de la Helsinki
— securității și cooperării europene,
edificării unei Europe fără arme nu
cleare. Totodată, s-a subliniat că im
perativul cel mai arzător al zilelor
noastre îl constituie oprirea cursei
înarmărilor, trecerea la măsuri con(Continuare în pag. a III-a)

nicit, de-a lungul anilor, între ele,
guvernatorul general al Canadei a
spus :

Domnule președinte,
La o primă vedere, Canada și
România nu păreau a fi țări care
să dezvolte relații strînse. Geo
grafic, țările noastre sînt situate
foarte departe una de alta. Din
punct de vedere politic și eco
nomic, sistemele noastre sociale
sînt foarte diferite. Aparținem unor
alianțe militare diferite. Țara
dumneavoastră este puternic cen
tralizată, atît din punct de
vedere politic, cît și administra
tiv ; țara noastră este una dintre
cele mai puțin centralizate din
lume. Acest fapt nu pare să con
ducă la o bază foarte promițătoa
re. Totuși, realitatea demonstrează
că avem relații care se întăresc
continuu. Cînd spun că se întă
resc, înțeleg că aceasta are loc în
domenii concrete. Tot mai multi
canadieni vizitează România pen
tru afaceri sau agrement. Tot
astfel, din ce în ce mai mulți in
gineri, oameni de știință și comercianți români traversează Atlan
ticul spre Canada. în sfîrșit, am
început să ne cunoaștem reciproc
și din punct de vedere cultural.
Este numai în parte adevărat a
spune că relațiile noastre ar fi fost
restrânse dacă nu ar fi existat vas-
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Au trecut .patru luni din cel de-al
doilea an al cincinalului calității și
eficienței. A fost o perioadă de in
tense eforturi creatoare, încheiată
cu rezultate, în general, pozitive. Din
acest ampilu bilanț al întrecerii re
ținem că zeci și zeci de colective din
toate ramurile și sectoarele econo
miei naționale au realizat importante
cantități de produse peste plan, spo
ruri însemnate de producție netă și
productivitate, beneficii suplimenta
re. în același timp, oamenii muncii
dintr-un șir de întreprinderi impor
tante au anunțat îndeplinirea înain
te de termen a planului pe patru
luni.
Esențial este ca, pe fundalul trai
nic al rezultatelor de pină acum, or
ganizațiile de partid să asigure, în
continuare, mobilizarea tuturor for
țelor colectivelor de oameni ai mun
cii pentru valorificarea cit mai de
plină a resurselor interne de creștere
a producției și a eficienței economice,
pentru intensificarea și mai puterni
că a întrecerii in fiecare unitate eco
nomică in vederea îndeplinirii exem
plare a planului pe semestrul intii
și pe intregui an. Iată citeva dintre
obiectivele esențiale,, care trebuie să
se • situeze, in continuare, în centrul
preocupărilor colectivelor de oameni
ai muncii.
Desigur, un obiectiv major pentru
îndeplinirea căruia trebuie să acțio
neze cu hotărire și răspundere fie
care colectiv de întreprindere îl
constituie realizarea ritmică și in
tegrală, la toate sortimentele, a pro
ducției fizice. Subliniem această ce
rință întrucît, în primele patru luni
ale anului, îritr-o serie de unități
industriale prevederile planului n-au
fost realizate în întregime la anumi
te produse absolut necesare economiei naționale. Ne referim în mod
deosebit la restanțele care s-au înre
gistrat la producția de cărbune, pe
trol, minereuri feroase și neferoase,
de alte materii prime. Cu toată cla
ritatea trebuie să se înțeleagă că
fiecare produs, fiecare sortiment are
o destinație precisă în mecanismul
dezvoltării economiei naționale. Ca
atare, ținînd seama de cerințele ac
tuale ale dezvoltării bazei proprii
de resurse energetice și materii pri
me, factori de răspundere din mi
nisterele și unitățile industriei ex
tractive, din celelalte ramuri care au
sarcini in acest domeniu, organele
și organizațiile de partid, oamenii
muncii din aceste sectoare au dato
ria de a lua toate măsurile și a ac
ționa cu maximă răspundere pentru
a asigura recuperarea neîntîrziată a
restanțelor, realizarea integrală și
depășirea planului în fiecare între
prindere și pe ansamblul industriei
extractive. în permanență trebuie să
se aibă în vedere că prevederile de
plan pe acest an la cărbune, petrol,

minereuri și alte materii prime sint
minime, că la aceste produse de
primă importanță pentru economia
națională creșterile suplimentare de
producție sînt nelimitate. Cu aceeași
consecvență trebuie să se acționeze
pentru realizarea producției fizice
planificate și în acele unități din
alte ramuri unde s-au înregistrat
restanțe, astfel incit toate rămînerile în urmă din răstimpul care a
trecut din acest an să fie recuperate
integral în cursul lunii mai și, tot
odată, să se asigure depășirea pla
nului la o serie de produse necesare
economiei naționale.
în strînsă concordanță cu realiza
rea producției fizice, o atenție maxi
mă se impune să fie acordată în
deplinirii planului la export. Reali
zarea planului la export, în actualele
condiții ale crizei economice mon
diale, constituie — așa cum s-a
subliniat la ședința din 9 aprilie a
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. — cea mai importantă
problemă
a economiei româ
nești. De aceea trebuie făcut to
tul pentru onorarea integrală, la
termen, a tuturor contractelor în
cheiate cu partenerii externi, recuperindu-se grabnic rămînerile în
urmă în această direcție, urmărindu-se zilnic realizarea unor produse
de înaltă calitate, îndeplinirea exem
plară a planului. Totodată, trdbuie
intensificate eforturile pentru obți
nerea unor prețuri avantajoase la
export, asigurîndu-se un echilibru
între preturile de import și cele de
export. De asemenea, deoarece s-a
constatat că se apelează încă cu ușu
rință la import. Comitetul Politic
Executiv a indicat să se acționeze
mai susținut pentru producerea, în
mai mare măsură, cu forțe proprii a
unor utilaje și piese, ceea ce va per
mite orientarea cu precădere a fon
durilor valutare pentru importul de
materii prime.
în spiritul exigențelor noului me
canism economico-financiar, ale autoconducerii și autogestiunii munci
torești, concomitent cu realizarea
planului la producția fizică și la ex
port, preocupările organelor și orga
nizațiilor de partid, ale consiliilor
oamenilor muncii, eforturile specia
liștilor, ale tuturor colectivelor de
întreprinderi trebuie concentrate stă
ruitor asupra creșterii mai accen
tuate, pe toate căile, a eficienței
economice, Acesta este un obiectiv
primordial al activității economice
din fiecare întreprindere, ce se
circumscrie
interesului general,
major pe care îl avem cu toții de
a asigura creșterea mai rapidă a ve
nitului național, a avuției naționale,
crearea de resurse tot mai mari atlt
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De pe tot cuprinsul țării, mesaje de înaltă prețuire și deplină adeziune
la rezultatele vizitei de stat a președintelui Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Grecia
Asemenea întregii noastre națiuni,
am urmărit cu deosebit interes, cu
vie satisfacție și mindrie patriotică
noua și strălucita solie de prietenie,
colaborare și pace, activitatea im
presionantă pe care ați desfășurat-o
cu acest prilej — se arată in tele
grama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.
Am trăit din nou momente de in
tensă bucurie și mindrie văzînd că
și în Grecia, ca pretutindeni pe glob,
ați fost intîmpinat cu manifestări
deosebit de prietenești, cu cele' mai
alese sentimente de stimă, respect și
prețuire. Ne-a produs, de asemenea,
o profundă impresie înalta prețuire
acordată tovarășei academician doc
tor inginer E’ena Ceaușescu pentru
meritele sale ca om de știință, devo
tată binelui și bunăstării poporului
român și ale întregii omeniri,
aprecierile și cuvintele de cald oma
giu care i-au fost adresate la ședin
ța solemnă a Academiei din Atena.
Exprimind incă o dată deplina sa
tisfacție pentru rezultatele fructuoase
ale acestei vizite, vă asigurăm, mult
stimate și iutrite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că vom milita cu toată
hotărîreă .pentru înfăptuirea politicii
interne și externe a partidului și sta
tului nostru.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL F.C.R., se ara
tă : Asemenea întregului nostim po
por, comuniștii, toți oamenii muncii
— români, maghiari și de alte națio
nalități — de pe meleagurile strămo
șești ale Bihorului au urmărit cu
profund interes și deplină satisfacție
vizita de stat pe care ati efectuat-o,
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, in Grecia. Noua
dumneavoastră solie de pace pe stră
vechiul pămint al Eladei — eveni
ment de importanță deosebită pentru
amplificarea raporturilor româno-e
lene. a cooperării largi și statornice
in folosul și spre binele celor două
popoare — reprezintă o pregnantă
ilustrare â tradiționalelor relații de
profundă prietenie dintre cele două
țări, a dorinței de a extinde conlu
crarea multilaterală în interesul re
ciproc și ăl întăririi păcii și înțele
gerii în Balcani, în Europa și în lume.
Reafirmîndu-Pe întregul atașament
la politica internă și externă a par
tidului și statului nostru, sentimen
tele de stimă șl dragoste pentru dum
neavoastră. 'cel mai iubit fiu al po
porului nostru. toți oamenii rriuncil
bihoreni, fără deosebire de naționa
litate, se angajează ca, urmînd mi
nunatul dumneavoastră exemplu, să
acționeze i cu înaltă responsabilitate
pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres
al partidului.
Profund impresionați de primirea
deosebit de., călduroasă, de manifes
tările de știmă și considerație ce
v-au însoțit pe tot parcursul vizitei
de stat pe care dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, ați întreprins-o împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu în Re
publica Elenă, comuniștii, toți oame
nii muncii din această parte a țării
îșî exprimă deplina adeziune si apro
bare față de convorbirile, înțelegerile
și documentele convenite — se arată
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R.
Ne bucurăm să constatăm consec
vența și clarviziunea cu care și de
această dată ați dat expresie dorin
ței arzătoare a poporului român pen
tru asigurarea unei atmosfere politi
ce de incredere, destindere si largă
colaborare in Balcani, pe continentul
european si în lume. îngăduiți-ne să
vă asigurăm, mult stimate si iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu. de hotărîrea unanimă a comuniștilor și a
tuturor locuitorilor județului CarașSeverin — români, germani, sîrbi,
maghiari și de alte naționalități —
de a face totul pentru realizarea
sarcinilor ce ne revin din documen
tele Congresului al XII-lea al parti
dului. din întreaga politică internă
si externă a partidului și statului
nostru.
Cea de-a doua vizită pe care ați
făcut-o în Grecia prietenă se înscrie
ca un eveniment de referință in dez
voltarea bunelor relații româno-elene, ca o nouă contribuție la creșterea
rolului și prestigiului României socia
liste in întărirea securității, păcii șl
colaborării internaționale — se spu
ne în telegrama MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE.
Exprtmîndu-ne încă o dată înalta
prețuire pentru rezultatele acestei
remarcabile vizite prietenești, ca și
profunda noastră mindrie patriotica
pentru noua cinstire internațională cu
care ați fost onorat, vă asigurăm,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că vom acționa cu
perseverență pentru traducerea in
viață a hotărîrilor și înțelegerilor
convenite pentru aprofundarea in
continuare a relațiilor româno-elene,
că vom face totul pentru ca întreaga
noastră viață și activitate să fie dempe de locul de cinstire pe care îl
ocupă România socialistă în lume, da
torită prodigioasei dumneavoastră
activități, luminată de cea mai înal
tă responsabilitate istorică față de in
teresele vitale ale poporului român,
ale întregii omeniri.
,
In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN COVASNA AL P.C.R. se
spune : In aceste zile, comuniștii, toți
oamenii muncii — români și maghiari
— din județul Covasna, asemenea în
tregului nostru popor, au urmărit cu
viu interes și satisfacție deosebită vi
zita de prietenie pe care ați efec
tuat-o, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
Grecia și își exprimă totala adeziune
și sentimentele de vibrantă mindrie
patriotică față de rezultatele fruc
tuoase ale înaltei solii de pace, avînd
ferma convingere că ea se înscrie ca
un eveniment de însemnătate deose
bită in cronica relațiilor dintre po
porul român și elen.
Reafirmindu-ne deplina satisfacție
și aprobare față de rezultatele deose
bit de fructuoase ale vizitei, față de
politica generală a partidului și sta
tului nostru, noi toți, cei ce trăim și
muncim in această minunată parte
de tară ne angajăm să ne înzecim
eforturile, să depunem întreaga ener
gie și capacitate creatoare pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor mă
rețe ce ne revin din programul
Partidului Comunist Român, sporindu-ne astfel contribuția la opera de
ridicare pe noi culmi de progres și

civilizație a patriei — România socia
listă.
La întoarcerea pe pămîntul scump
al pătriei, comuniștii, toți locuitorii
județului nostru își exprimă cu în
treaga căldură a inimii cele mai
profunde sentimente de dragoste și
recunoștință și vă adresează un înflă
cărat omagiu pentru strălucitul bilanț
al vizitei de stat pe care ați
întreprins-o, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
Grecia — se spune in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN DÎMBO
VIȚA AL P.C.R.
Aprobînd din adîncul inimii rezul
tatele noii si strălucitei misiuni de
pace si prietenie pe pămîntul elen,
mindri de a fi contemporanii unei
epoci istorice. în care România se
bucură de cea mai aleasă prețuire
pe toate meridianele lumii, oamenii
muncii din județul Dîmbovița își
reafirmă, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu,
angajamentul ferm și hotărîreă
nestrămutată de a munci cu toată
energia și pasiunea pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor economico-sociale pe acest an și pe între
gul cincinal, de a-și spori neîncetat
contribuția la măreața operă de edi
ficare a socialismului și comunismu
lui pe pămîntul României.
Comuniștii, toți oamenii muncii din
județul Giurgiu au urmărit cu viu
interes vizita pe care~dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu ați efectuat-o
în Grecia, se spune în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN GIUR
GIU AL P.C.R. Asemenea întregului

tern hotărîți să depunem toate efor
turile pentru a da viată obiectivelor
istorice stabilite de cel de-al XII-lea
Congres al partidului, pentru a ri
dica patria pe culmile tot mai înalte
ale progresului și civilizației, ale so
cialismului și comunismului.
Cordialitatea deosebită, manifestă
rile de stimă și prețuire față de
dumneavoastră, înalți soli ai poporu
lui român, constituie pregnante măr
turii ale prestigiului de care vă
bucurați dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, dovedind
justețea politicii înțelepte și clar
văzătoare a României consacrate
păcii și colaborării intre popoare —
se arată în telegrama INSTITUTULUI
DE CERCETĂRI CHIMICE BUCU
REȘTI.
Ca oameni ai muncii în domeniul
cercetării științifice, am luat cunoștin
ță cu profundă mindrie și satisfacție
de ședința solemnă a Academiei din
Atena, organizată in onoarea tovară
șei acad. dr. ing. Elena Ceaușescu.
expresie elocventă a recunoașterii și
aprecierii pentru prestigioasa activi
tate științifică și politică pe care to
varășa Elena Ceaușescu o desfășoară.
Ne exprimăm și cu acest prilej
adeziunea deplină față de rezultatele
deosebite ale vizitei de stat efectuate
de dumneavoastră in Grecia și ne
angajăm să ne mobilizăm întreaga
capacitate de muncă și creație pentru
a îndeplini in cele mai bune condiții
sarcinile trasate nouă de către condu
cerea de partid și de stat în vederea
promovării rapide a progresului teh
nic în țara noastră.
Alături de întregul nostru popor,
comuniștii, toți oamenii muncii,
români și maghiari din județul

internă și externă a partidului și sta
tului nostru, hotărîreă ei fermă de a
înfăptui neabătut această politică, vă
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom
precupeți nici un efort și vom ac
ționa fără preget pentru mobilizarea
tuturor forțelor umane și tehnicomateriale in vederea realizării exem
plare a sarcinilor ce revin agricul
turii din planul de stat pe anul 1982,
pentru a spori substanțial contribu
ția acestei ramuri de bază a econo
miei naționale la progresul multila
teral al scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN IALOMIȚA AL
P.C.R. se arată : Comuniștii, toți cei
ce trăiesc și muncesc în această va
tră de piine a Bărăganului ialomițean, asemenea întregului popor, au
urmărit cu vie emoție și cu legitimă
mindrie patriotică desfășurarea vizi
tei pe care dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, ați întreprins-o, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu. in Gre
cia și își exprimă totala adeziune Ia
rezultatele remarcabile cu care s-au
încheiat convorbirile avute, care
deschid noi orizonturi dezvoltării pe
multiple planuri a tradiționalelor le
gături dintre popoarele român și grec.
Ne angajăm, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, ca. mo
bilizați de luminosul dumneavoastră
exemplu, să nu precupețim nici un
efort pentru traducerea in fapte a is
toricelor hotăriri ale Congresului al
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân, conșticnți că numai astfel con
tribuim la înflorirea și la ridicarea
patriei pe noi culmi de progres și ci
vilizație.

academician doctor inginer Elena
Ceaușescu. s-a înscris ca o nouă
dovadă grăitoare a înaltei aprecieri
date contribuției remarcabile a to
varășei Elena Ceaușescu la angaja
rea științei românești in dezvoltarea
multilaterală a patriei, la progr.esul
general al științei în lume, la afir
marea menirii pașnice a acesteia.
Exprimind, incă o dată, aprobarea,
unanimă față de rezultatele acestei
noi și strălucite acțiuni ' de politică
externă, femeile de la orașe și sate,
muncitoare, țărance, intelectuale, iși
reafirmă angajamentul hotărît de a
depune toate eforturile pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii interne și
internaționale a partidului și statului.
In telegrama MINISTERULUI DE
INTERNE se spune : Avem deplina
convingere că intîlnirile și convorbi
rile pe care le-ați avut cu președin
tele Constantin Karamanlis, cu pri
mul ministru al guvernului grec,
Andreas Paipandreu, și cu celelalte
oficialități elene, documentele semna
te cu acest prilej și înțelegerile în
cheiate deschid noi și ample perspec
tive adîncirii și diversificării raportu
rilor de colaborare multilaterală, pe
măsura posibilităților oferite de po
tențialul economic, tehnic, științific
și cultural, in continuă creștere, al
României și Greciei, de conlucrare
activă pentru promovarea unei at
mosfere politice de încredere, destin
dere, prietenie și pace în Balcani, pe
continentul nostru, precum și în
întreaga viață internațională.
Exprimindu-și satisfacția pentru
rezultatele deosebite ale acestei noi
solii de pace și prietenie, care se
bucură de inaltă prețuire din partea
poporului nostru, de o largă apreciere
pe plan internațional, comuniștii, în

turi în lărgirea legăturilor multila
terale dintre România și Grecia.
Cu convingerea fermă că mesajul
de prietenie, solidaritate și pace pe
care l-ați transmis poporului grec
deschide perspective noi, de afirmare
multilaterală a relațiilor istorice
existente între România și Grecia,
dorim să vă transmitem, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
cel mai iubit fiu al poporului nostru,
un fierbinte omagiu pentru tot ceea
ce faceți, animat de o profundă dra
goste față de patrie și partid, de o
inaltă responsabilitate față de cauza
socialismului și păcii în întreaga
lume.
Comuniștii, toți oamenii muncii de
pe înfloritoarele meleaguri ale ju
dețului Satu Mare, români, maghiari,
germani și de alte naționalități, vă
adresează din adincul inimii un căl
duros „Bun venit" pe pămîntul
scump al patriei, la întoarcerea din
vizita oficială de stat pe care ați
întreprins-o, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
Grecia, misiune de inaltă răspundere
politică, pe care, ca întotdeauna, ați
îndeiplinit-o cu inegalabilă strălucire,
punînd îhcă o dată puternic în lumină
calitățile dumneavoastră de om politic
proeminent al lumii contemporane,
de promotor neobosit al păcii și înțe
legerii între popoare — se arată în
telegrama adresată de COMITETUL
JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R.
înflăcărați de exemplul dumnea
voastră neobosit, de activitatea poli
tică strălucită pusă în dujba intere
selor țării, a păcii, oamenii muncii
sătmăreni, fără deosebire de națio
nalitate, in frunte cu comuniștii, vă
încredințează, iubite tovarășe Nicolae

• A/oi/a

și strălucita solie de pace și înțelegere, încheierea unor documente de
mare însemnătate marchează o contribuție majoră la dezvoltarea colaborării
multilaterale dintre România și Grecia, in avantajul reciproc, al statornicirii unui
climat de incredere și bună vecinătate in Balcani, pe continentul european și in lume

• Poporul român apreciază cu satisfacție că întreaga desfășurare a vizitei, manifestările
de profundă stimă față de tovarășul Nicolae Ceaușescu reprezintă o elocventă
expresie a prestigiului României pe plan internațional, a înaltei considerații față de
președintele țării, ca personalitate proeminentă a lumii contemporane, promotor
neobosit al aspirațiilor de pace și securitate ale tuturor popoarelor
nostru popor, locuitorii județului
Giurgiu au luat cunoștință, cu bucu
rie și satisfacție, de noile înțelegeri și
acorduri convenite, care deschid largi
perspective dezvoltării continue a ra
porturilor româno-elene, în interesul
ambelor noastre popoare, al cauzei
păcii și colaborării în Balcani și in
lume. Reafirmind adeziunea deplină
a comuniștilor și a tuturor oamenilor
muncii dîn județul nostru față de po
litica internă și externă a partidului,
ne exprimăm cele mai vii mulțumiri,
întreaga recunoștință pentru neobosi
ta și nobila dumneavoastră activitate,
pusă în slujba împlinirii idealurilor
de libertate, independență, bunăstare
și fericire ale poporului român și ne
angajăm să muncim cu abnegație și
pasiune pentru îndeplinirea planului
pe anul 1982 și pe întregul cincinal,
sporind astfel contribuția județului
nostru la înfăptuirea Programului de
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism.
Intr-un glas cu întreaga țară, cu
sentimente de profundă admirație, de
nemărginită dragoste și prețuire, co
muniștii, toți oamenii muncii din acest înfloritor colț de țară, își expri
mă acordul deplin și inalta apreciere
față de rezultatele vizitei de stat pe
care ați întreprins-o, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în Grecia, se spune în
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN GOR.I AL P.C.R. Noua solie
românească s-a constituit, prin presti
giul dumneavoastră de eminent om
politic al lumii contemporane, intr-o
remarcabilă contribuție la dezvoltarea
colaborării pe multiple planuri între
România și Grecia, la promovarea
înțelegerii și bunei vecinătăți în
Balcani, la cauza păcii și destinderii
în Europa și în întreaga lume.
Animați de luminosul dumneavoas
tră exemplu de abnegație și dă
ruire revoluționară pentru înflori
rea și prestigiul României socia
liste, vă încredințăm, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu
că, pentru noi, cei ce trăim și muncim
in județul Gorj, nu va exista nimic
mai presus decît voința înflăcărată de
a înfăptui neabătut mărețul program
al partidului, de a transpune în viață
indicațiile inestimabile date de
dumneavoastră, pentru a spori con
tribuția noastră la progresul multila
teral al patriei dragi, la ridicarea sa
pe noi trepte ale prosperității și civi
lizației comuniste.
Colectivul de cadre didactice, stu
dent! si cursanti al Academiei ..Ște
fan Gheorghiu". în aceeași simțire
cu întregul popor român, au urmă
rit cu deosebit interes vizita pe care
ati întreprins-o. mult iubite Si stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
in Grecia — se arată în telegrama
adresată de consiliul de conducere
si comitetul de partid al ACADE
MIEI „ȘTEFAN GHEORGHIU".
înaltele aprecieri formulate la
adresa dumneavoastră, a tovarășei
Elena Ceaușescu au pus în lumină
și de această dată faptul că Româ
nia socialistă, politica sa externă se
bucură de o largă apreciere și au
dientă pe arena internațională.
Cu sentimente de profund atașa
ment. de dragoste și prețuire pe care
le avem fată de dumneavoastră, permiteti-ne. iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu. să vă mulțumim pentru
modul strălucit în care ne reprezentati tara si să vă asigurăm că «in

Harghita au urmărit cu viu interes
vizita de stat pe care, împreună cu
mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, ați efectuat-o în Grecia —
se arată in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN HARGHITA AL
P.C.R.
Rezultatele rodnice ale vizitei, în
țelegerile și acordurile convenite eu
această ocazie se constituie ca un mo
ment de referință in dezvoltarea tra
diționalelor relații de prietenie dintre
popoarele român și elen, a dorinței
comune de a extinde și diversifica
conlucrarea multilaterală în interesul
reciproc, al întăririi păcii și colaboră
rii in Balcani, în Europa și în întrea
ga lume.
Dînd expresie adeziunii depline la
întreaga politică internă și externă a
partidului și statului nostru, vă asigu
răm. mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că, noi. comuniștii
și toți oamenii muncii din județul
Harghita, vom acționa neabătut, cu
fermitate și hotărire, pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce ne
revin din planul pe acest an.
Cu inima și conștiința pătrunse de
adinei vibrație patriotică, toți oame
nii muncii din județul Hunedoara —
mineri, siderurgiști, energeticieni,
constructori, lucratori ai ogoarelor,
intelectuali — au urmărit cu viu in
teres. asemenea întregului popor,
noua și prestigioasa solie de pace
întruchipată de vizita dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, pe pămîntul
Greciei prietene, eveniment politic de
mare însemnătate în bogata cronică
a relațiilor tradiționale de prietenie
și colaborare româno-elene — se arată
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN HUNEDOARA AL
P.C.R.
Vă adresăm șl cu acest prilej, un
fierbinte omagiu, întreaga noastră
dragoste și recunoștință pentru tot ce
ați făcut și faceți ca România să se
dezvolte necontenit, liberă și inde
pendentă, cu prieteni pe toate me
ridianele lumii. Totodată, dăm glas
sentimentelor noastre de înaltă stimă
și aleasă prețuire față de tovarășa
Elena Ceaușescu, militant de frunte
al partidului și statului nostru, om de
știință de renume mondial, care, îm
preună cu dumneavoastră, și-a adus
o deosebită contribuție la succesul
acestei noi misiuni de colaborare,
prietenie și pace. Comuniștii, toți fiii
meleagurilor hunedorene. strins uniți
în jurul gloriosului nostru partid, ne
angajăm să vă urmăm neabătut în
tot ce gîndiți și faceți spre binele
țării și al fiilor ei.
împreună cu întregul nostru popor,
milioanele de țărani, muncitori, me
canizatori și specialiști din agricul
tură — români, maghiari, germani și
de alte naționalități — au urmărit
cu sentimente de vie satisfacție și de
legitimă mindrie națională, cu depli
nă aprobare, vizita de stat pe care
ați întreprins-o. mult stimate șl iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
in Grecia, care se adaugă atitor pres
tigioase solii de pace, prietenie și co
laborare, purtate cu strălucire in
Balcani, în Europa și pe celelalte
continente ale lumii — se subliniază
în telegrama CONSILIULUI UNIU
NII NAȚIONALE A COOPERATI
VELOR AGRICOLE DE PRODUC
ȚIE.
Reafirmind și cu acest prilej ade
ziunea totală a țărănimii la politica

Exprimind gindurile și sentimente
le de aleasă stimă și dragoste pro
fundă pe care comuniștii, toți lo
cuitorii plaiurilor mehedințene ic nu
tresc față de partid, față de dum
neavoastră personal, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu
— cel mai iubit fiu al națiunii, ilus
tru conducător de partid și de stat,
mesager neobosit al păcii — COMI
TETUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL
P.C.R. vă adresează, cu toată căldu
ra, in glas cu intregul popor, urarea
de „Bun venit" pe pămîntul patriei
din noua și strălucita solie de pace,
prietenie -61 colaborare pe care, îm
preună du mult stimata tovarășă
Elena Ceaușescu, ați întreprins-o în
Grecia. Noul dialog româno-elen,
în timpul căruia noi, mehedințenii, asemenea întregului popor,
am fost permanent cu gindul alături
de dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
reprezintă un moment de seamă in
cadrul relațiilor rodnice dintre cele
două țări și națiuni, o nouă și re
marcabilă contribuție pentru dezvol
tarea conlucrării bilaterale pe mul
tiple planuri, pentru întărirea priete
niei și solidarității României cu țările
din Balcani, pentru pace, înțelegere
și destindere în lume.
Cu cele mai alese sentimente de
legitimă mindrie patriotică, comuniș
tii, toți locuitorii județului Mureș —
români, maghiari, germani — au
urmărit cu viu interes și vibrantă
emoție vizita de stat pe care dum
neavoastră, mult iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. ați în
treprins-o în Grecia — eveniment de
o deosebită importanță in cronica tra
diționalelor relații de prietenie din
tre popoarele român și elen, materia
lizare a dorinței comune de a extinde
conlucrarea multilaterală în interesul
reciproc și al întăririi păcii și înțele
gerii în Balcani, în Europa și în lume
— se arată în telegrama adresată de
COMITETUL JUDEȚEAN MUREȘ
AL P.C.R. Oamenii muncii mu
reșeni își exprimă totala lor apro
bare față de conținutul convorbi
rilor, acordurilor încheiate cu ocazia
acestei vizite, avînd ferma convin
gere că ele servesc plenar interesele
fundamentale ale poporului român.
Reprezentant strălucit și cel mai
autorizat al poporului nostru. ati
purtat din nou mesajul de pace și
prietenie al României socialiste, ați
exprimat voința de a dezvolta pe
multiple planuri colaborarea. în
avantajul reciproc, al înțelegerii și
bunei vecinătăți în Balcani, al păcii
și destinderii internaționale — se
spune în telegrama CONSILIULUI
NAȚIONAL AL FEMEILOR . A
răsunat cu putere, și de această dată,
chemarea dumneavoastră fierbinte la
înțelepciune și responsabilitate, la re
zolvarea tuturor problemelor numai
șl numai pe calea tratativelor, astfel
îneît în situația internațională com
plexă și contradictorie de azi. cind
are loc trecerea la un nou echilibru
între diferite state și grupări de
state, să se asigure o evoluție pașnică,
în interesul tuturor popoarelor.
Femeile României socialiste au
urmărit cu deosebită admirație și de
plină satisfacție activitatea desfășu
rată pe parcursul vizitei de către to
varășa Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, emi
nent om de știință de renume mon
dial. Ședința solemnă de la Academia
din Atena, în onoarea tovarășei

treg personalul Ministerului de Inter
ne vă asigură de profundul lor devo
tament, dragoste și recunoștință, se
angajează solemn in fața dumnea
voastră, mult stimate tovarășe co
mandant suprem, de a nu precupeți
nici un efort pentru a-și face cu răs
pundere și vigilență datoria, aplicînd
întocmai în viață politica internă și
externă a partidului și statului nos
tru, adueîndu-și contribuția la
apărarea și consolidarea valorilor ma
teriale și spirituale făurite de po
porul român, la continua înflorire a
patriei noastre socialiste.
Alături de întregul popor, comuniș
tii, oamenii muncii, toți locuitorii ju
dețului Neamț au urmărit cu deosebit
interes și profundă mindrie patriotică
desfășurarea vizitei pe care ați în
treprins-o in Grecia, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, și ne exprimăm deplina
satisfacție pentru roadele deosebit de
bogate ale acestei noi solii de pace,
prietenie și colaborare, act semnifi
cativ pentru caracterul creator și ac
tiv al politicii externe a României
socialiste — se arată in telegrama
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. Manifestîndu-ne și de această dată deplina
adeziune față de politica internă și
externă a partidului și statului nostru,
dragostea fierbinte și admirația față
de dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, ne reafirmăm
hotărîreă de a nu ne precupeți efor
turile și energia pentru înfăptuirea
exemplară a sarcinilor ce ne revin din
hotăririle Congresului al XII-lea al
partidului, din prețioasele orientări și
indicații date de dumneavoastră pen
tru a ne spori contribuția la înflorirea
continuă a României socialiste.
Această vizită de stat — se spune
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN OLT AL P.C.R. — se înscris
ca o nouă și deosebit de fructuoasă
contribuție la întărirea păcii în
Balcani, in Europa și in lume. Ne-au
umplut inimile de bucurie și de
autentică mindrie aprecierile pe care
Ie-a făcut președintele țării-gazdă,
Constantin Karamanlis, la adresa
personalității marcante și a activi
tății prodigioase a președintelui
României socialiste.
Ne exprimăm atașamentul fierbin
te la strălucitele dumneavoastră ini
țiative de pace, la întreaga politică
internă și externă a partidului și
vă asigurăm pe dumneavoastră, cel
mai autentic exponent al aspirațiilor
noastre fundamentale, că vom ac
ționa și pe mai departe cu aceeași
înaltă răspundere, cu spirit revolu
ționar și fermitate pentru infăp
tuirea neabătută a mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al XII-lea,
a tuturor hotărîrilor adoptate de
partidul și statul nostru.
Comuniștii, toți ceilalți oameni al
muncii din județul Prahova, aseme
nea intregului nostru popor, au
urmărit cu profundă mindrie patrio
tică și admirație noua vizită de stat
pe care dumneavoastră, mult iubite
și
stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, ați efectuat-o în Republi
ca Elenă — se arată în telegrama
adresată de COMITETUL JUDEȚEAN
PRAHOVA AL P.C.R. Convorbirile
la cel mai înalt nivel, înțelegerile și
acordurile încheiate cu acest prilej în
domeniul dezvoltării cooperării eco
nomice și tehnico-științifice pe ter
men lung vor deschide noi orizon

Ceaușescu, că își vor stringe și mai
puternic rîndurile în jurul dumnea
voastră, slujind fără preget și cu înalt
devotament politica partidului.
In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN SĂLAJ AL
P.C.R. se arată : Comuniștii, toți
oamenii muncii sălăjeni. fără deose
bire de naționalitate, asemenea în
tregului nostru popor, au urmărit cu
viu interes și deplină mindrie pa
triotică vizita de prietenie pe care
dumneavoastră, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ați în
treprins-o, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în Grecia — eve
niment de importantă deosebită pen
tru amplificarea relațiilor bilaterale,
pentru pace în Balcani și în lume.
Sentimentele de aleasă prețuire, ma
nifestările de stimă și respect cu
care ați fost întimpinat pretutindeni
în Republica Elenă au relevat încă
o dată modul strălucit în care re
prezentau năzuințele și țelurile cele
mai nobile ale României socialiste.
Documentele de mare importanță
semnate, hotăririle și înțelegerile la
care s-a ajuns deschid noi perspec
tive dezvoltării și mai puternice a
legăturilor pe multiple planuri —
politic, economic, tehnico-științific șl
cultural — în folosul și spre binele
popoarelor român și grec.
Folosind și acest prilej, ne ex
primăm deplina adeziune la întreaga
politică profund științifică, clarvăză
toare. a partidului și statului nostru,
ne angajăm solemn ca. urmînd mi
nunatul dumneavoastră exemplu de
muncă și viață revoluționară, să
acționăm cu toată dăruirea și răs
punderea comunistă pentru îndepli
nirea la un nivel calitativ superior
a sarcinilor ce ne revin din docu
mentele Congresului al XII-lea al
P.C.R.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN SUCEAVA AL
P.C.R. se arată : Vizita de stat pa
care dumneavoastră, mult iubite șl
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
impreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu, ați desfășurat-o în Gre
cia, convorbirile la cel mai înalt
nivel cu personalități elene, înțele
gerile convenite se constituie într-o
nouă și grăitoare solie de pace și

prietenie. Primirea sărbătorească,
manifestările de știință, de prețuire
și deosebită considerație cu care
poporul elen v-a intîmpinat și v-a
înconjurat pretutindeni pe parcursul
vizitei pun din nou in evidență
prestigiul de care se bucură, pe
toate meridianele lumii. patria
noastră socialistă, proeminenta dum
neavoastră personalitate de om politic
și de stat, de neobosit promotor al
celor mai înaintate idealuri ale uma
nității.
Comuniștii, toți oamenii muncii
din județul Teleorman, uniți în ginduri si sentimente cu intregul popor,
își exprimă deplina satisfacție în
legătură cu vizita de stat efectuată
de dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
impreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu. în Grecia, expresie eloc
ventă a dorinței de colaborare și
înțelegere în lume, a realismului și
dinamismului politicii externe a
României, la a cărei elaborare și
promovare dumneavoastră aveți un
rol determinant — se arată in tele
grama adresată de COMITETUL
JUDEȚEAN
TELEORMAN
AL
P.C.R.
Exprimîndu-ne totala aprobare față
de politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, noi. comu
niștii. toți oamenii muncii din Te
leorman. vă asigurăm, mult stimate
tovarășe secretar general, că. urmînd
neabătut exemplul dumneavoastră
de dăruire revoluționară, de slujire
devotată a intereselor poporului,
vom acționa cu toată răsputerea
pentru transpunerea exemplară în
practică a Programului de făurire a
societății socialiste multilateral dez
voltate si înaintare a României spre
comunism.
Comuniștii, toți oamenii muncii
din județul Timiș — români, ger
mani, maghiari,, sîrbi și de alte na
ționalități — impreună cu întregul
nostru popor, exprimă sentimentele
lor de mindrie patriotică, de pro
fundă satisfacție și unanimă aproba
re pentru rezultatele fructuoase ale
noii solii de prietenie, colaborare și
pace pe care ați purtat-o strălucit,
impreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, in cadrul vizitei de stat
in Grecia — se relevă în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN TIMIȘ
AL P.C.R. Folosim prilejul spre a
vă asigura de admirația și recuno
ștința pe care vi le purtăm dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iu
bit și prețuit fiu al poporului nostru,
strălucit exemplu de dăruire patriotici
și revoluționară pentru binele și fe
ricirea națiunii române, pentru
triumful păcii în Balcani și întreaga
lume.
Eveniment de ample rezonanțe în
viața internațională, act politic cu
largi deschideri și semnificații pen
tru dezvoltarea și întărirea climatu
lui și spiritului de înțelegere și con
lucrare între popoarele europene, vi
zita întreprinsă in Grecia ilustrează
clarviziunea, spiritul dinamic, pro
fund novator cu care abordați pro
blemele cardinale ale vieții interna
ționale, se relevă în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN TULCEA
AL P.C.R.
Sintem mîndri și fericiți că, și de
această dată, dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, ați dat expresie dorinței
unanime a poporului nostru de a
dezvolta colaborarea multilaterală
intre țările din Balcani, pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a
cooperării pașnice și, în perspectivă,
lipsită de arme nucleare.
Afirmindu-ne adeziunea deplină la
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, vă asigurăm,
mult iubite și stimate tovarășa
Nicolae Ceaușescu, că, însuflețiți de
exemplul dumneavoastră de slujire
devotată a intereselor popor
vom
milita cu întreaga noastră ehergie și
forță creatoare pentru infăptuirea
exemplară a sarcinilor ce ne revin
din istoricele documente ale Congre
sului al XII-lea al Partidului Comu
nist Român, că vom munci cu abne
gație pentru a ne spori contribuția
la progresul și prosperitatea patriei,
la înflorirea României socialiste.
In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VASLUI AL P.C.R. se
arată : Desfășurarea dialogului la
nivel înalt, întilnirile pe care le-ați
avut cu cele mai reprezentative per
sonalități politice ale Republicii
Elene, rezultatele cu care s-a încheiat
această vizită dovedesc încă o dată
prestigiul internațional al României,
strălucitele dumneavoastră calități de
revoluționar înflăcărat și mare uma
nist, afirmate cu putere în activita
tea internațională pe care o desfă
șura ti.
Vă încredințăm, și cu acest prilej,
mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, de deplina noastră ade
ziune și profundul atașament față de
întreaga politică internă și externă a
partidului și statului nostru și na
angajăm să nu precupețim nici un
efort pentru a traduce exemplar în
viață obiectivele celui de-al XII-lea
Congres al partidului de dezvoltare șl
înflorire multilaterală a patriei
noastre — România socialistă.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost adresate, de
asemenea, numeroase telegrame de către comitete municipale, orășenești,
comunale și organizații de bază ale P.C.R., organizații sindicale, de tine
ret și femei, alte organizații de masă și obștești, ministere, instituții cen
trale, colective do muncă din fabrici, combinate și alte unități industriale,
de pe șantiere de construcții, din institute de cercetare, proiectare și ingi
nerie tehnologică, întreprinderi agricole de stat, cooperative agricole de
producție, stațiuni pentru mecanizarea agriculturii, uniuni de creație, insti
tuții de cultură, de invățămint și presă, unități pentru ocrotirea sănătății
și comerciale, unități militare, personalități ale vieții politice, economice,
cultural-științifice, activiști de partid, oameni ai muncii români, maghiari,
germani și de alte naționalități, tineri și virstnici din cele mai diferite
domenii de activitate.
Intr-o puternică și vibrantă unitate de voință și gindire cu intregul
popor, in toate aceste telegrame se exprimă deplina aprobare și via satis
facție pentru rezultatele fructuoase ale vizitei efectuate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe pămîntul străvechii
Elade. Manifestindu-și și de această dată adeziunea totală la politica in
ternă și externă a partidului și statului, dragostea fierbinte față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, semnatarii telegramelor exprimă, in numele
lor și al 'Colectivelor pe care le reprezintă, hotărirea fermă de a nu-și
precupeți eforturile și energiile pentru infăptuirea exemplară o sarcinilor
ce !e revin din hotăririle Congresului al XII-lea al partidului, pentru a-și
spori contribuția la înflorirea continuă a României socialiste.
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Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

înțelegerii și destinderii internațio
nale.
în continuare, președintele
Nicolae Ceaușescu a spus :

Domnule guvernator general,
în cursul vizitei veți avea pri
lejul să cunoașteți nemijlocit unele
din preocupările și realizările po
porului nostru, care, acționând în
strînsă unitate, înfăptuiește neabă
tut programul de dezvoltare socia
listă a țării. în anii construcției
noii orînduiri am dezvoltat puter
nic industria și agricultura, toate
ramurile economiei naționale; tot
odată, au cunoscut un mare avînt
știința, învățământul, cultura, a
sporit continuu nivelul de trai și
de civilizație al întregii națiuni. în
prezent, poporul român înfăptuiește
cel de-al VII-lea plan cincinal, pe
perioada 1981—1985. Acordăm o
mare însemnătate modernizării
forțelor de producție, lărgirii bazei
interne de materii prime și ener
gie, dezvoltării puternice a agri
culturii, promovării celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii în
toate ramurile economiei națio
nale.
în îndeplinirea programului nos
tru de dezvoltare economică și so
cială ne bazăm, în primul rînd, pe
mobilizarea largă și eficientă a re
surselor materiale și umane ale
țării. în același timp, dezvoltăm o
largă colaborare și cooperare cu
celelalte state, participăm activ la
diviziunea internațională a muncii,
la schimbul mondial de valori ma
teriale și spirituale, pornind de la
adevărul că, în zilele noastre de
accentuare a interdependențelor,
nici un popor, nici o țară nu-și
poate
'gura progresul izodîndu-se de cooperarea internațională,
între efortul propriu și cooperarea
internațională există, după părerea
noastră, o legătură reciprocă foar
te strînsă, care este cu atît mai
necesară astăzi, în condițiile crizei
economice mondiale — care a cu
prins, practic, toate statele — și
ale cărei consecințe nu pot fi depă
șite decît prin eforturile comune
ale tuturor țărilor, printr-o largă
conlucrare, bazată pe deplină ega
litate și respect reciproc.
Acționând în acest spirit, Româ
nia acordă o atenție deosebită co
laborării și conlucrării sale cu
toate statele lumii, fără deosebire
de orânduire socială. Așezăm ferm
la baza tuturor acestor relații prin
cipiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avan
tajului reciproc, ale nerecurgerii la
forță și la amenințarea cu folosi
rea forței — principii pe care viața
le-a confirmat pe deplin drept sin
gurele în măsură să asigure desfă
șurarea unor raporturi normale
între state, crearea unui climat
trainic de încredere, de pace și co
laborare internațională.
Doresc să subliniez, domnule gu
vernator, că România — asemeni
multor țări ale lumii — este
profund preocupată de actuala evo
luție a situației internaționale. S-a
ajuns, de fapt, la o încordare deo
sebit de gravă — și aceasta este,
în primul rînd, rezultatul direct al
unor acțiuni în vederea menținerii
și reîmpărțirii zonelor de influen
ță ; dar, în același timp, aceasta
este și rezultatul marilor schim
bări ce au loc în lume, al faptului
că vechiul echilibru între state și
grupări de state este în schimbare,
că urmează să se creeze un nou
raport de forțe și un nou echilibru
pe plan mondial, bazat pe o diver
sificare a zonelor de putere. Pînă
la realizarea acestui echilibru, ne
putem aștepta Ia noi ciocniri, la
noi momente de încordare în viața
internațională. Cursa înarmărilor,
care cunoaște proporții fără prece
dent, accentuează instabilitatea
mondială, sporind și mai mult pe
ricolele la adresa libertății și inde
pendenței popoarelor, a păcii și
securității întregii lumi.

Pornind de la aceste realități,
avem toate temeiurile să afirmăm
că problema centrală care stă
astăzi în fața umanității este aceea
a păcii sau a războiului. Este mai
necesar ca oricînd ca popoarele
să-și unească eforturile și să con
lucreze tot mai strîns pentru opri
rea cursului periculos al eveni
mentelor spre confruntare și
război, pentru reluarea și dezvol
tarea politicii de destindere, de
independență și pace.
Trebuie făcut totul pentru re
nunțarea la politica de forță și de
amenințare cu folosirea forței,
pentru promovarea fermă a trata
tivelor ca unică metodă de lichida
re a tuturor conflictelor și stărilor
de încordare din viața internațio
nală.
Ca țară europeană, România
acordă — cum e și firesc — o
atenție deosebită situației 'de pe
continent. Milităm consecvent pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa, pentru înfăptuirea unitară a
prevederilor Actului final de la
Helsinki. Dorim să facem, în con
tinuare, totul, să conlucrăm activ
cu celelalte state pentru ca, la re
luare, reuniunea de la Madrid să
se desfășoare într-un spirit con
structiv și să se încheie cu rezul
tate pozitive, astfel îneît să se
ajungă la convocarea unei confe
rințe consacrate întăririi încrederii
și dezarmării pe continent, la asi
gurarea continuității procesului
inițiat la Helsinki, prin organizarea
de noi reuniuni.
Desigur, situația de pe continen
tul european preocupă nu numai
popoarele europene. Trebuie să în
grijoreze profund toate națiunile
lumii — indiferent în ce parte a
globului s-ar afla —- faptul că
Europa a devenit astăzi un uriaș
arsenal nuclear, care poate nimici
de cîteva ori nu numai continentul
nostru, ci întreaga planetă, întrea
ga civilizație creată de orfienire
de-a lungul mileniilor.
Poporul român se pronunță și
militează în modul cel mai hotărît
pentru oprirea amplasării rachete
lor cu rază medie de acțiune și tre
cerea la retragerea celor existente,
la realizarea pe continentul euro
pean a unor relații noi, prin elimi
narea definitivă a armelor nucleare,
a tuturor armamentelor.
Apreciem că, în actualele îm
prejurări, toate țările europene —
și aș include aici și Canada, ca
semnatară a Actului final de la
Helsinki și participantă la reuniu
nea de la Madrid — trebuie să-și
asume răspunderi mai mari, să
participe mai activ la edificarea
unei Europe unite, bazată pe res
pectarea orînduirii sociale din fie
care țară, a unei Europe a păcii și
colaborării, fără arme nucleare.
Noi considerăm că problema cea
mai arzătoare a zilelor noastre este

înfăptuirea dezarmării, și în primul
rînd a dezarmării nucleare. Româ
nia, care a prezentat la O.N.U. și
în alte foruri internaționale di
ferite propuneri concrete privind
dezarmarea, este hotărâtă să acțio
neze și în viitor cu cea mai mare
energie și să conlucreze larg cu
toate țările lumii pentru trecerea la
măsuri practice, concrete de dezar
mare, pentru soluționarea acestei
probleme vitale a epocii noastre.
Acordăm, în acest sens, o atenție
deosebită apropiatei sesiuni, specia
le a., Organizației Națiunilor Unite
consacrate dezarmării — și dorim
să ne aducem întreaga contribuție
la luarea unor hotărîri care să răs
pundă pe deplin așteptărilor și do
rințelor popoarelor de a se pune
capăt politicii de îngi'mări, de a trăi
înttto lume fărătâfthe și făî-ă
războaie.
Apreciem, de asemenea, că unul
din imperativele grave ale lumii
de azi este lichidarea subdezvoltă
rii, a marilor decalaje dintre țările
bogate și țările sărace, instaurarea
unei noi ordini economice interna
ționale, bazată pe egalitate și echi
tate, care să asigure progresul mai
rapid al tuturor statelor, și în
primul rînd
al celor rămase în
urmă, să înlesnească accesul tu
turor națiunilor la cuceririle știin
ței și tehnicii modeme, să asigure
stabilitatea economică mondială.
în lumea de azi sînt multe pro
bleme care trebuie soluționate în
tr-un mod nou, democratic, cu par
ticiparea activă, în condiții de de
plină egalitate, a tuturor statelor,
indiferent de mărime sau orânduire
socială. Considerăm că, în această
privință, trebuie să crească și mai
mult rolul și contribuția O.N.U. și
altor organisme internaționale.
Ne bucură, domnule guvernator
general, să constatăm că România
și Canada conlucrează activ la Or
ganizația Națiunilor Unite și în alte
foruri internaționale — și dorim
ca această conlucrare să se dez
volte și mai larg în viitor,
în
slujba cauzei destinderii, a progre
sului și păcii în întreaga lume.
în încheiere, președintele Nicolae
Ceaușescu a spus :
încredințat că vizita pe care o
efectuați în România, convorbirile
pe care le avem și înțelegerile la
care vom ajunge vor impulsiona și
mai puternic relațiile de colaborare
și cooperare dintre țările și po
poarele noastre, vă invit să toastăm :
— în sănătatea reginei Canadei,
în sănătatea dumneavoastră, dom
nule guvernator general, și a doam
nei Schreyer ; ■ pentru progresul și
prosperitatea poporului țării dum
neavoastră ; pentru prietenia și co
laborarea româno-canadiană ; pen
tru pace și colaborare în întreaga
lume !
în sănătatea dumneavoastră, a
tuturor I (Vii aplauze).

Toastul guvernatorului general
Edward Schreyer
(Urmare din pag. I)

tul proiect nuclear la care coope
răm du țara dumneavoastră. To
tuși, proiectul amintit este funda
mental în cadrul relațiilor noastre.
Ceea ce este important nu rezidă
în „vânzarea" de către Canada în
România a unei centrale nucleare.
Nu aceasta s-a întâmplat în reali
tate, România achiziționează din
Canada nu numai „partea tehni
că", respectiv echipamente foarte
complexe care intră în componen
ța centralei, ci și know how, ne
cesar- realizării acestora în Româ
nia.
Ac^f , import de licență și teh
nologic explică de ce proiectul nu
clear de la Cernavodă reprezintă
'njplt,
mult decît. un simplu
t odhlfi®l»de Vânzare între ‘ două
părți. .Transferul de tehnologie în
seamnă că procesele complexe de
inginerie'și producție care concură
la realizarea unor centrale nuclea
re, pe care noi în Canada le dez
voltăm de 40 de ani, sînt acum pe
cale să devină atît românești, cît
și canadiene. Aceasta reprezintă o
punte de legătură între țările
noastre.
în prezent, ingineri și tehnicieni
români se pregătesc în Canada, la
centrele de cercetare și la centra
lele noastre, învățând procesele
specifice de realizare. Se vor în
toarce în România pentru a-și
aplica cunoștințele dobîndite în
centrele de cercetare și uzi
nele românești. Treptat, tehno
logia va deveni românească și, în
același timp, canadiană. Este aceasta o afacere bună pentru Ca
nada ? Desigur. Sântem convinși că
sistemul nostru nuclear este cel
mai eficient și sigur din lume.
40 la sută din energia electrică
este produsă în provincia Ontario,
cea mai populată și industrializată
provincie a Canadei, în centrale
nucleare a căror sursă de energie
o constituie reactoarele canadiene.
Sîntem profund angajați în folo
sirea energiei nucleare pentru pro
ducerea de electricitate. Salutăm
faptul că o altă țară care a adoptat
acest sistem este tot atît de pu
ternic angajată în ■ înfăptuirea lui
în forma actuală ca. și în diferitele
forme pe care Ie va adopta pe mă
sură ce tehnologia avansează. Deși
trăim în. părți opuse ale lumii, am
descoperit totuși o cauză comună
în tehnologia avansată a folosirii
în scopuri pașnice a energiei nu
cleare, de care vor beneficia atît
România, cît și Canada. Și cred că,
în viitor, și alte țări, mai puțin bo
gate decît noi în surse de energie
— unele care, datorită faptului că
nu și-au rezolvat problemele ener
getice, nu se mai pot dezvolta în
continuare — vor beneficia, de asemenea, de pe urma cooperării
dintre țările noastre.

drid, în noiembrie, va exista o si
Dacă energia nucleară constituie
tuație care va permite încheierea
un început în relațiile noastre, aconferinței cu rezultatele așteptate
ceasta riu înseamnă că ele se vor
și dorite de popoare, guvernatorul
sfîrși aici sau că vor constitui sin
general al Canadei a spus în con
gurul teren consun între noi.
tinuare :
România și Canada, domnule pre
Peste cîteva săptămîni se va des
ședinte. nu sînt observatori pasivi
chide la New York cea de-a doua
în viața internațională. Fiecare
sesiune specială a Organizației Na
ne-am menținut individualitatea,
țiunilor Unite pentru dezarmare.
ne-am apărat interesele, am făcut
Pentru noi, în Canada, și cred că
cunoscută independența noastră și
și pentru România aceasta repre
am imprimat propriul nostru punct
zintă un eveniment important. Pri
de vedere în foarte multe proble
ma sesiune specială a Națiunilor
me importante. Cred că este corect
Unite pentru dezarmare, din anul
să afirm că cele două țări, ale
1978, s-a încheiat cu un document
noastre, cu o populație aproxima
remarcabil, avînd în vedere cît de
tiv egală, au depus, de asemenea,
des asemenea-întruniri se termină
un efort deosebit pentru soltUiocu rezultate minime sau cu nici un
narea problemelor celor mai difi
rezultat.
cile ale omenirii.
A . doua .șciwne specială a Na
Activăm la Națiunile Unit®;. în
te pentî'u dezarmare
multiplele ei organizații, cdAntete" - țiunilor
trebuie — credem noi — să se
și subcomitete. Neavînd nimic de
ocupe cu problemele dificile de
cîștigat de pe urma războaielor și
dezarmare, care acum se află în
nedorind să își cheltuiască resurse
fața noastră, a tuturor. în mod si
le pentru pregătirea lor, ambele
gur va lua notă despre raportul
noastre țări sînt adînc implicate în
Grupului de experți pentru întări
toate organismele multilaterale
rea încrederii, la care au partici
pentru dezarmare. Ambele țări au
pat Canada și România și vom în
contribuit și vor contribui în conti
cerca să dăm un impuls acestei
nuare la edificarea păcii și își fac
idei, centrală pentru progresul în
cunoscută poziția atunci cînd au
controlul armamentelor și dezar
loc încălcări samavolnice ale suve
mare. Sperăm că aceasta va înre
ranității și independenței naționa
gistra sprijinul pentru conceptul
le, ambele adoptînd singura pozi
de verificare sigură, fără de care
ție rațională pentru statele mediu
nu se poate realiza o dezarmare
dezvoltate : de a susține reținerea,
reală, precum și limitarea arma
moderația și rațiunea.
mentelor.
Aș vrea să spun cîteva cuvinte
Și, în sfîrșit — și aici nu există
în legătură cu două subiecte care
nici un dubiu — a doua sesiune
știu că vă sînt dragi inimii, dom
specială a Națiunilor Unite pen
nule președinte, după cum îmi sînt
tru dezarmare trebuie să se ocu
și mie : Conferința pentru securi
pe de activitatea care a avut loc
tate și cooperare în Europa —
începînd cu 1978 în legătură cu
„Acordurile de la Helsinki" — șl de
relația dintre dezarmare și dez
zarmarea. Conferința pentru secu
voltare, străvechiul vis al omenirii
ritate și cooperare în Europa, cea
de a transforma săbiile în pluguri.
de-a1 doua întîlnire, care și-a între
Dacă se pare că acum ne aflăm
rupt lucrările cu două luni în urmă
mai departe decît oricînd de rea
la Madrid, se va întruni din nou în
lizarea acestui vis, este cu atît
luna noiembrie. România și Cana
mai rațional să depunem o activi
da au luat parte de la început la
tate cît mai laborioasă pentru pre
aceste lungi sesiu^f și cred că am
gătirea acestei întruniri vitale ce
bele au făcut tot ce era posibil
urmează să se deschidă în sediul
pentru ca întâlnirea să se soldeze
Națiunilor Unite.
cu rezultate reale și utile pentru
în încheiere, guvernatorul ge
securitate în întreaga Europă.
neral al Canadei a spus :
Noi înțelegem că esența acor
durilor care au fost semnate la
Domnule președinte,
Helsinki în 1975 o constituie echi
Soția mea și cu mine așteptăm
librul, asigurarea egalității între
cu mult interes vizitele pe care le
diferitele părți ale Actului final.
vom întreprinde în țara dumnea
Actul final, domnule președinte,
voastră. Ne vom întâlni cu cetățe
cuprinde aspectele militare ale
nii, vom vizita mai multe locuri
securității. Aceasta prezintă im
din țară, ca și din Capitală, vom
portanță, dar el, de asemenea, se
cunoaște realizările economice și
ocupă și de contactele între Est și
culturale.
Vest, de modul în care se desfă
șoară comerțul, de activitatea zia
Este dorința mea ca vizita noas
riștilor și modul în care guver
tră, împreună cu vizita pe care
nele asigură drepturi cetățenilor
sperăm că dumneavoastră și
lor. Acestea, de asemenea, repre
doamna Ceaușescu o veți efectua
zintă un aspect al securității. Toți
în curînd în țara noastră, să con
cei care am semnat Actul final la
tribuie la întărirea *în continuare
Helsinki am fost de acord că toa
a relațiilor dintre noi. Doresc, prin
te statele semnatare sînt preocu
urmare, domnule președinte, să
pate de toate aceste probleme.
ridic paharul :
Ne-am angajat noi înșine să ac
— în sănătatea Excelenței Voastre;
ceptăm, din partea vecinilor noștri,
în sănătatea doamnei Ceaușescu,
un grad de interes, de fapt de
— în sănătatea și pentru prospe
responsabilitate, pentru ceea ce se
ritatea tuturor românilor, pentru
întâmplă în propria noastră țară.
relațiile dintre cele două țări, pen
Exprimând speranța că la relua
tru pace și prosperitate în întreaga
rea lucrărilor reuniunii de la Ma
lume ! (Vii aplauze).

Vizita doamnei Schreyer
Doamna Lily Schreyer a vizitat,
luni după-amiază, expoziția de artă
populară și artizanat a UCECOM
deschisă intr-unui pdin pavilioanele
Complexului
exflozițional
..Casa
Scînteii". Purtînd pecetea originali
tății spiritului creator al poporului
nostru, expoziția, prezentată de
Olga Horșia. vicepreședinte al
UCECOM, pune în lumină tradi
ția artei populare românești, adap
tată la cerințele vieții moderne, fru
musețea și bogăția de motive a ar
tei țesutului, ceramicii, sculpturii în
lemn și metal, împletiturilor, a decorațiunilor interioare. Covoare de
o aleasă măiestrie artistică, țesute
manual de peste 400 de cooperatori
din întreaga țară, produse destina
te pieței interne și exportului, con
fecții care preiau linia și diversita
tea de motive a costumelor noastre

populare din zonele etnografice de
tradiție ale țării. încălțăminte de
serie mică, ilustrind nivelul de crea
ție al producției meșteșugărești ac
tuale au reținut, printre altele,
atenția. Cu interes au fost trecute,
de asemenea. în revistă mostrele de
stofe și țesături de factură rustică
lucrate la război manual, între care
un loc aparte ocupă scoarțele popu
lare ieșite din mina cîtorva din cei
peste 50 000 de creatori in acest do
meniu.
în încheierea vizitei, doamna Lily
Schreyer a adresat cuvinte de laudă
organizatorilor expoziției, exprimîndu-și satisfacția de a fi. putut cu
noaște laturi reprezentative ale ar
tei populare și artizanatului româ
nesc, care se bucură in țara sa de o
largă apreciere.

Vizită protocolară
Guvernatorul general al Canadei,
Edward Schreyer, a făcut, luni dupăamiază, la Palatul Consiliului de
Stat, o vizită protocolară președinte
lui Republicii Socialiste Romania,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Cu acest prilej, președintele
Nicolae Ceaușescu și-a exprimat sa
tisfacția față de vizita pe care gu
vernatorul general al Canadei o efec
tuează in România, manifestindu-și
convingerea că întîlnirile și convor
birile ce le vor avea, în aceste zile,
vor contribui, prin rezultatele lor.
la amplificarea și aprofundarea
continuă a relațiilor româno-canadiene, corespunzător dorinței și as
pirațiilor țărilor și popoarelor noas
tre.
Guvernatorul general al Canadei,
Edward Schreyer, a mulțumit pentru
invitația de a vizita România, pen
tru primirea caldă și ospitalieră ce
i-a fost făcută, afirmindu-și, la rindul său. încrederea că înțelegerile și
măsurile pe care le va conveni cu
președintele Nicolae Ceaușescu vor
impulsiona dezvoltarea și mai pu
ternică a raporturilor, prietenești
canadiano-române.
întrevederea, care a premers con
vorbirilor oficiale, s-a desfășurat
într-o ambianță de, cordialitate și
prietenie, sub semnul bunelor rela
ții existente între țările și popoa
rele noastre, relații cărora actualul
dialog româno-canadian la nivel
înalt le deschide noi și rodnice per
spective.

începerea convorbirilor
oficiale
(Urmare din pag. I)
crete de dezarmare, în primul rînd
de dezarmare nucleară. în acest con
text s-a arătat că apropiata sesiune
specială a Adunării Generale a
O.N.U. trebuie să adopte hotărîri
ferme în problemele dezarmării. A
fost relevată importanța marilor miș
cări pentru pace din Europa și din
întreagă lume și s-a subliniat rolul
însemnat ce revine opiniei publice
in oprirea înarmărilor nucleare, în
eliminarea pericolului de război, în
crearea unui climat de securitate și
colaborare pașnică.
Evidențiindu-se consecințele
profund negative ale crizei eco
nomice mondiale, ale creșterii exce
sive a ratei dobînzilor, care afectea
ză dezvoltarea tuturor țărilor, înde
osebi a celor în curs de dezvoltare,
a fost reliefată necesitatea unor ac
țiuni hotărite pentru asigurarea sta
bilității economice și politice inter
naționale, pentru crearea condițiilor
favorabile progresului și prosperită
ții națiunilor.
Schimbul de păreri a relevat dorin
ța României și Canadei de a conlu
cra activ pentru realizarea unui cli
mat de încredere, destindere și largă
colaborare internațională, care să le
permită lor — cît și celorlalte po
poare — să-și consacre eforturile în
direcția asigurării dezvoltării econo
mice șl sociale, în condiții de pace
și securitate.
Convorbirile se desfășoară într-o
atmosferă de cordialitate, înțelegere
și stimă reciprocă.

Intilniri de lucru
Pe baza indicației președintelui
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și guver
natorului general al Canadei. Edward
Schreyer, luni a avut loc o întîlnire
de lucru între membrii delegațiilor
celor două țări.
Au participat, din partea română.
Ștefan Andrei, ministrul ■ afacerilor
externe. Alexandru Mărgăritescu,
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, Cor
nel Mihulecea. președintele Comite
tului de Stat pentru Energia Nu
cleară, Maria Groza, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Barbu
Popescu, ambasadorul țării noastre în
Canada, Cornel Bogdan, director în
M.A.E., iar din partea canadiană,
James Sydney Fleming, ministru de
stat pentru problemele multiculturalismului, Peter McLaren Roberta,
ambasadorul Canadei în România,
Jean Touchette și J. E. Gibson, ad
junct! ai subsecretarului de stat pen
tru afacerile externe, A. P. McLaine,
director în Departamentul Afacerilor
Externe, Edwin Alexander Mallory,
consilier la Ambasada Canadei la
București,
Au fost analizate căi și modalități
concrete de extindere și adincire a
colaborării și cooperării româno-canadiene în importante domenii eco
nomice, pe tărîm tehnico-științific și
în alte sfere de activitate, cores
punzător intereselor și cerințelor
economiilor naționale ale României
și Canadei, programelor de dezvol
tare ale ambelor țări.
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Meșterul
din Merișani
Cu sutele și miile de fluiere,
cavale, cimpoaie și ocarine meș
terite de Ion Costache, țăran
cooperator din satul Merișani,
comuna Dobrotești, județul Te
leorman, cintă și ne incintă so
liști instrumentiști din toate col
țurile țării. Dacă ar pune cap la
cap toate aceste instrumente
populare pe care le-a făurit pină
acum cu migală și iscusință,
s-ar face o... linie continuă de
zeci de kilometri !
în momentul de față, meșterul
popular din Merișani lucrează la
un nou tip de instrument, denu
mit de el, provizoriu, „caval cu
conductă". Adică un fel de ca
val năzdrăvan, care scoate tot
felul de sunete și poate să țină
loc de fluier, de țambal, de con
trabas, de cobză...

Perseverența
Odată cu venirea primăverii,
in fața unui bloc de pe strada
Zambilelor din Tg. Jiu a apărut
o frumoasă grădiniță de flori și
legume. Inițiatoare : Liliana
Stăncel, elevă in clasa a VIII-a,
împreună cu frățiorul ei, tot
elev, cu care a săpat peticul de
pămint și a început să-l îngri
jească așa cum trebuie. Ca la
carte. Mulți din locatarii blocu
lui i-au felicitat pe cei doi șco
lari pentru inițiativa și hărnicia
lor. Unii insă au privit chioriș
mindrețea de grădină și au în
ceput s-o „bombardeze" cu tot
felul de cioburi de sticlă, cu
gunoaie. Perseverenți, Liliana și
fratele ei le înlătură pe cele de
azi, pentru ca a doua zi s-o ia
de la capăt. Cum de nu le (re
mură mina celor care... nu pun
mina să facă nimic 7

înotătorul
solitar
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Vestea că la Satu Mare s-a
redeschis bazinul cu apă terma
lă din zona de agrement a atras
*un mare număr de localnici amatori de înot. Alții s-ău dus
pe malul riului Someș să asiste
la inaugurarea sezonului de înot
in apele reci ca gheața. Prota
gonist : Sever Pop, lucrător la
consiliul popular municipal. în
cursul iernii, el a mai oferit amatorilor tic curiozități citeva
„reprize" de înot printre sloiuri,
așa cum s-a obișnuit încă din
copilărie. Numai că nu el a su
ferit după'aceea de guturai...
— Cu cit apa e mai rece, cu
atit e mai sănătoasă — ne asi
gură el.
'•
O fi !
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Răspunderea de educator
a comunistului
DIN PREOCUPĂRILE ORGANIZAȚIILOR DE PARTID DE LA
COMBINATUL DE CELULOZĂ SI HIRTIE CHISCANI PRIVIND
FORMAREA PRIN MUNCA Șl PENTRU MUNCA AȚINERILOR
„...în calitate de maistru la secția
furfurol, D. A. conducea un schimb
in care lucrau șapte oameni. Datorită
faptului că nu a organizat bine acti
vitatea acestora și nu s-a îngrijit de
respectarea disciplinei în producție,
in ziua de 8 iunie 1981 instalația de
furfurol a fost supravegheată numai
de un singur om, situație care ar fi
putut determina avarierea instalației
șt chiar a platformei. Avindu-se in
vedere obligațiile celor care trebuie
să asigure securitatea instalațiilor și
a oamenilor care lucrează la ele, con
siderăm că hotărirea din 8 august 1981

a consiliului oamenilor muncii din
combinatul de celuloză și hirtie pri
vind desfacerea contractului de mun
că al tovarășului D. A. este justă.
Am discutat cu tovarășul D. A.
toate aceste probleme. Nu este mul
țumit de modul cum s-a rezolvat si
tuația ; nu a înțeles nici acum că el
este principalul vinovat pentru tot
ceea ce s-a intîmplat".

Am citat din răspunsul dat la o
scrisoare. Acest răspuns a fosț sem
nat de tovarășul George Terente,
secretar al Comitetului municipal de
partid Brăila.

O mentalitate păgubitoare
„concesie pentru concesie..."
Ce s-a întîmplat în realitate 7 De
ce D. A. a nesocotit reguli severe și
precise de muncă, lăsînd o întreagă
instalație în supravegherea unui sin
gur lucrător 7
Nu. nu a fost vorba de o simplă
neglijență, de un caz izolat. Aici s-a
relevat o mentalitate dăunătoare ; o
mentalitate care, încetul cu încetul,
a devenit „lege" pentru întreaga for
mație condusă de maistrul D. A.
Lipsea cite un membru al formației
— închidea ochii. Avea altul nevoie
de citeva ore pentru cine știe ce
treabă — „du-te băiete". Nunți, pe
treceri, culesul viei, tăiatul porcu
lui, a venit unul mai mahmur, n-a
sunat deșteptătorul ș.a. — „de
acord". Concesie pentru concesie.
Nimeni nu ieșea în pierdere. Cînd
„băieții" erau „atenți" cu maistrul
primeau și cîte o primă.
Se pune întrebarea firească : cum
a ajuns D. A. în această funcție 7
Primul răspuns ar fi : pentru că a
absolvit o școală de profil. Dar di
ploma obținută atesta numai cunoș
tințele de specialitate ale lui D. A.,

nu și calitățile politico-morale pe
care trebuie să le aibă un maistru.
Iar cit privește aceste calități, asu
pra lor s-au pronunțat, încă din
anul 1975, comuniștii din organizația
de partid „prepararea apei", care
l-au sancționat cu „vot de blam".
Motivul 7 Pentru că el, D. A., avînd
conștiința minată de interese perso
nale, egoiste, condiționa activitatea
sa politică din cadrul organizației
de „clarificarea situației profesiona
le". își formulase clar pretențiile :
„Am terminat școala, dați-mi un
post pe măsură". Abia atunci în fața
unor > asemenea pretenții, acoperite
cu o diplomă, dar nu și cu exemplul
personal în muncă, conducerea com
binatului a înțeles că în acest caz a
greșit și și-a făcut autocritica :
„Ne-am pripit cu trimiterea lui la
școală". Dar după un timp, cedînd
în fața insistențelor lui D. A., i-a
încredințat responsabilitatea unui
loc de muncă potrivit diplomei ob
ținute și conducerea unei formații
de muncitori. O dovadă de slăbiciu
ne care s-a răzbunat nu după mult
timp.

și o replică ce îndeamnă la reflecție
...Lucia A. se afla în trecere prin
Brăila. Venise să-și revadă foștii co
legi de muncă din cadrul combina
tului. De la ea am aflat că acum lu
crează la Iași, într-o întreprindere
textilă, și că îi place munca. Dar
pină la înțelegerea de azi a rostu
rilor și răspunderilor pe care le are
fată de sine și față de colectivitate
drumul nu i-a fost lin.
Părinții,
dintr-o dragoste greșit înțeleasă, au
ferit-o de muncă. Nu-și făcea cu-

rătenie nici măcar în camera ei. în
școală nu a fost nici pe departe o
elevă silitoare. De-abia după ce a
ajuns să lucreze la fabrica de hîrtie,
în cadrul combinatului de la
Chiscani, în decursul a patru ani s-a
produs schimbarea substanțială în
atitudinea ei față de muncă. Deve
nise o lucrătoare competentă, apre
ciată, mîndră de munca ei. Răspun
dea de întregul sistem, de control de
calitate de la produsele de papetărie.

Un nou hotel turistic in orașul-stațiune Covasna

De neînțeles!
Ilotărit lucru : unii confundă
stațiunea balneară Slănic Mol
dova, destinată odihnei și îngri
jirii sănătății oamenilor, cu un
loc de repaus total pentru dife
rite autovehicule. Altminteri nu
se explică faptul că două dita
mai autobuze cu numerele de
înmatriculare 7—B—3508 și 31—
BC—16-12 „se odihnesc" chiar la
intrarea in stațiune, cam de
multișor. Cit de „multișor" ? Păi,
să tot fie cîțiva ani ! Da, da, ați
citit bine : ani ! Ani în care, lă
sate de izbeliște, cele două auto
buze au devenit victime ale
răufăcătorilor, găsind în ele
„surse" de piese de schimb, șilocuri de joacă pentru copii.
Dar cu astfel de treburi nu-i
de joacă. Cei vinovati vor tre
bui să plătească... serios de tot !

Pr/ns asupra
faptului
în mulțimea călătorilor ce se
perindă zi și noapte prin Gara
de Nord din București un anu
me Gheorghe Stoian găsise teren
prielnic de „acțiune". Profitind
de neatenția celor care așteptau
la rind la casele de bilete sau de
graba celor care urcau sau cobo
rau din trenuri, el înșfăca, rapid,
cite o valiză și se făcea nevăzut.
Din valize își însușea tot ce își
luaseră oamenii la drum : haine,
aparate de radio, casetofoane,
obiecte personale. Sesizată, mili
ția Gării de Nord a intrat în
alertă și astfel l-a depistat pe
Stoian chiar in momentul in care
furase o nouă valiză, Arestat
imediat, Stoian va da seamă in
fața legii. Sau, cum se zice, și-a
dat foc la valiză.

I
I
că?...
I Știați
...există in municipiul Brăila
un cetățean pe nume George C.
care
a trăit „ocrotit" de „mămi
I ca"la respectabila
și de „frățiorul" lui și care,
virstă de 60 de
ani, este autorul unui record ab
I solut
in materie, intrucît in toată viața lui n-a avut decit una
de activitate ? Te pomenești că vrea și pensie !
I lună
— - împlinit 5 (cinci) ani de
...s-au
intre doi vecini din Huși
I cind
(Cristea și Cociorvei) au loc
interminabile certuri, amenin
țări, sesizări, reclamații. înfăți
șări la comisia de judecată și ja
I tribunal,
pentru un gard despăr
țitor 7 Cind unul îl ridică, al
îl strică. Și uite-așa, o
I țindoilea
întruna : sus gardul, jos
gardul. Potoliți-vă, fraților !
constructori au urcat
I un...niște
cal pină la etajul patru al
unui bloc aflat in lucru și, după
ce au băut zdravăn... la botul
I calului,
i-au dat și bidiviului să
bea ? .Urmarea o aflăm din ga
„Milcovul" din Focșani :
I , zeta
bietul cal s-a rănit destul de
serios, iar pentru vindecare,
„șugu-beții" au plătit amenzi
Poate s-or lecui
Iusturătoare.
și ei.

Frumosul oraș bal
near Covasna și-a îm
bogățit zestrea edilita
ră cu un nou hotel nu
mit „Căprioara". El
dispune de camere
confortabile de cazare,
de două săli de res
taurant. un bar de zi,
cofetărie, piscină. Ho-

telul „Caprioara
și o bază proprie de
tratament, înzestrată
cu aparatură modernă,
unde lucrează perso
nal medical de înaltă
calificare.
Informații suplimentare se pot obține de

la Oficiul județean de
turism Covasna cu se
diul in municipiul Sf.
Gheorghe, precum și
de la oficiile județene
de turism și de la fi
lialele I.T.H.R. Bucu
rești. (Păljănos Mă
ria).

Sistemul pe care-1 utiliza la control
a fost conceput și aplicat de ea
însăși.
Lucia A. a descris modul în care
„a învățat să muncească". în centrul
descrierii ei s-a situat figura unei
femei, Adela Anghel, maistru, aici,
la Chiscani. O „profesoară răbdătoa
re", totdeauna gata s-o ajute și s-o
Încurajeze, dar care n-a acceptat
niciodată lenea, greșelile mari sau
mai mici, indiferența față de pro
blemele celor din jur.
Inițial fusese încadrată ca sortatoare și trebuia să execute un număr
limitat de lucrări simple. Făcea to
tuși nenumărate greșeli șl aici. Indrumătoarea ei n-o sancționa. Și n-o
amenința. Dar era foarte insistentă.
Luciei A. nu-i plăcea insistența aceasta și a vrut de mai multe ori
să-și caute un alt loc mai liniștit,
fără probleme. A avut însă norocul
să nu găsească un astfel de loc. A
rămas aici. Treptat, insistențele
maistrului au început să rodească.
Au apărut primele rezultate bune și
Adela Anghel n-a scăpat prilejul
să-și felicite cu căldură eleva. A fost
momentul hotărîtor în viața Luciei
A. O vorbă a maistrului i-a mers
la inimă : „Dacă faci o treabă, atunci
merită s-o faci bine".
Pe măsură ce se petrecea schim
barea, i se acorda mai multă încre
dere. Lucrările i se verificau doar
periodic șl pină la urmă 1 s-a lăsat
toată responsabilitatea autoverificării. Adela Anghel era totdeauna re
ceptivă la noile ei sugestii, le studia
cu grijă și o ajuta să le aplice,
După patru ani a plecat din
Chiscani. S-a transferat la Iași, urDar_____
Lucia A.
mindu-și soțul. __
_ continuă să fie pasionată Și mîndră de
munca ei.
★

Două cazuri, două atitudini a doi
maiștri din una și aceeași unitate.
Este adevărat, locurile lor de muncă
diferă, dar atribuțiile și responsabi
litățile lor, așa cum sînt cuprinse în
„legea maistrului", sînt identice. în
primul caz, consiliul oamenilor mun
cii, anticipînd Decretul 400; privind
întărirea ordinii și disciplinei, cu
mai bine de o jumătate de an, a
sancționat cu fermitate o abatere ce
nu putea fi tolerată. Cel de-al doilea
caz reprezintă o situație tipică, in
trată de mult „în firea lucrurilor",
aici la combinatul de celuloză și
hîrtie unde își desfășoară activitatea
un harnic colectiv.

Virqil GHEORGHITA

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ la tribuna „Scinteii"]
».

I
!
!

I
I

!
I

I
i

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii^j

(Urmare din pag. I)

pentru dezvoltarea in continuare a
societății noastre, cît și pentru ridi
carea bunăstării poporului. în acest
sens, în fiecare unitate, o atenție
deosebită se impune a fi acordată
măsurilor concrete, directe pentru
înfăptuirea sarcinilor stabilite la șe
dința din 9 aprilie a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. cu
privire la reducerea mai accentuată
a consumurilor materiale, de ener
gie și combustibil, creșterea gradu
lui de valorificare a acestora, recu
perarea tuturor resurselor materiale
refolosibile și întronarea unui rigu
ros spirit gospodăresc in folosirea
mijloacelor tehnice, materiale și fi
nanciare.
După cum se știe, în vederea va
lorificării rezervelor existente in acest domeniu. Comitetul Politic Exe
cutiv a aprobat niveluri orientative
pe ministere, stabilind rcdu'ceri mai'
accentuate la consumurile de mate
rii prime, materiale, combustibil și
energie față de prevederile planului
cincinal și a adoptat măsuri cores
punzătoare pentru înfăptuirea lor. In
acest scop, s-a indicat ca fiecare mi
nister, împreună cu institutele de
cercetare, să treacă imediat la ana
liza fiecărui produs, stabilindu-se, cu
termene precise de aplicare, noile
tehnologii ce vor fi utilizate pentru
reducerea cu cel puțin 20—25 la sută
a consumurilor pe întregul cincinal.
Pe această bază, prevederile pentru
1985 vor trebui realizate încă din
anul viitor, astfel incit in ultimii doi
ani ai cincinalului să se lucreze pe
baza noilor norme de consum. în
același timp, va trebui să se asigure
reducerea în 1985 a consumului de
energie primară și resurse energetice

refolosibile cu 15 la sută față de ne
cesarul calculat potrivit normelor din
1981.
Experiența multor întreprinderi
atestă că acolo unde s-a ac
ționat din timp, conjugat, unde a
fost mobilizată gindirea creatoare a
întregului colectiv au fost obținute
de pe acum însemnate reduceri su
plimentare, față de plan, la consu
murile materiale. Important este
deci ca în fiecare unitate economică
să se treacă cu toată hotărirea la
înfăptuirea sarcinilor stabilite de
Comitetul Politic Executiv. Re
zultatele ce vor fi obținute în redu
cerea mai accentuată a consumuri
lor materiale vor depinde, în primă
și ultimă instanță, de operativitatea,
fermitatea și spiritul de răspundere
cu care se va acționa încă de pe
acum în fiecare întreprindere. Iată
de ce colectivele de oameni ai
muncii sint ■ chemate să facă totul
pentru traducerea in viată a acestor
sarcini și orientări de importantă
deosebită pentru dezvoltarea în con
tinuare a economiei noastre națio
nale, punindu-și din plin in valoare
tot ce au mai bun ca putere da
muncă și spirit creator.
Răspunzind prin fapte îndemnuri
lor insufleți.toare ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, organizindu-ne
întreaga activitate în spiritul exigen
țelor actuale formulate de condu
cerea partidului, să muncim mai
bine, mai spornic, cu întreaga noas
tră capacitate și inițiativă creatoare,
pentru ca zi de zi să se obțină in
fiecare întreprindere rezultate la
nivelul maxim al posibilităților, ast
fel ca planul pe luna mai și pe an
samblul primelor cinci luni ale anu
lui să fie îndeplinit exemplar Ia toți
indicatorii cantitativi și de eficiență.

■

Cînd CREȘTE investiția de inteligență tehnică,
SCAD cheltuielile materiale
La sfîrșitul documentării noastre
la întreprinderea „Electroaparataj"
din București, unul dintre cei mai
apreciați oameni ai uzinei, șeful sec
ției montaj automate. Ion Alexe, a
ținut să ne spună :
— Avem ferma convingere că în
întreprinderea noastră prevederile
pentru 1985 privind reducerea consu
murilor materiale le vom realiza
încă din 1983, astfel îneît în perioada
1984—1985 vom lucra pe baza unor
norme de consum reduse substanțial
față de sarcinile inițiale. De fapt,
încă din prima zi a actualului cinci
nal am acționat în ideea că nivelu
rile planificate privind consumurile
de materii prime și materiale, com
bustibil și energie electrică trebuie
considerate ca maxime.
Este o opinie care ne-a reținut
atenția din două considerente. în
primul rind, pentru că. așa cum
aveam să constatăm, ea exprimă hotărîrea întregului colectiv de a găsi
rezolvări practice dintre cele mai
eficiente uneia dintre problemele de
importantă deosebită pentru dezvol
tarea în continuare a economiei na
ționale : gospodărirea rațională a
materiilor prime, economisirea stric
tă a combustibilului și energiei, sar
cini subliniate cu putere la ședința
din 9 aprilie a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. în al
doilea rind, pentru că interlocutorul
nostru pune în evidentă un adevăr
incontestabil : în acest domeniu, la
întreprinderea bucureșteană s-a acu
mulat, încă din primul an al cinci
nalului, o experiență valoroasă, care
se concretizează în rezultate remar
cabile. Bunăoară, consumul de me
tal la un milion lei producțic-marfă
planificat pentru 1982 a fost realizat
încă de anul trecut. Adică s-a cîștigat „din start" un avans de un an
în îndeplinirea sarcinilor de reducere
a consumului de metal prevăzute
pentru acest cincinal.
Seria realizărilor bune continuă si
în acest an, cînd, potrivit prevederi
lor de plan, producția netă urmează
să sporească cu 12 Ia sută, iar con
sumul de metal la un milion lei producție-marfă să scadă cu 8 Ia sută.
Mai precis, în primul trimestru al
anului producția netă a crescut cu
peste 1,5 la sută față de prevederi,
în condițiile obținerii, în plus față
de plan, a unor economii de 13 tone
metal, 36 MWh energie electrică și 8
tone combustibil. Deci oamenii în
treprinderii cuceresc noi poziții în
bătălia pentru reducerea mai accen
tuată a consumurilor materiale șl
energetice, așa cum a indicat con
ducerea partidului.
— în obținerea acestor rezultate —
ne spune ing. Vasile Caisîn, șeful
serviciului organizarea producției și

a muncii — am pornit de la convin
gerea că sarcinile deosebit de com
plexe ce ne revin în actualul cinci
nal pot fi îndeplinite numai prin sti
mularea spiritului de inițiativă, de
bun gospodar al întregului colectiv,
prin dezvoltarea continuă a capaci
tății creatoare a muncitorilor, tehni
cienilor și specialiștilor noștri. Toc
mai de aceea ne preocupăm stărui
tor de ridicarea competentei și cali
ficării tehnico-profesionale a perso
nalului muncitor, urmărim consec
vent fructificarea ideilor și soluțiilor
novatoare.
Da, oamenii uzinei, tot mai bine
pregătiți profesional. întelegindu-și
răspunderile care le revin in buna
gospodărire a mijloacelor încredin
țate de societate spre administrare.

La întreprinderea
„Electroaparataj “
București
își aduc o contribuție tot mal mare
în domeniul creației tehnice origina
le, se dovedesc tot mai interesați de
soluționarea problemelor majore ale
creșterii eficienței economice. în ca
drul cărora utilizarea judicioasă a
resurselor materiale ocupă un loc
central. în vederea perfecționării
pregătirii tehnico-profesionale a per
sonalului muncitor, aici a fost iniția
tă o acțiune bine gîndită, menită să
răspundă cerințelor curente și de
perspectivă ale întreprinderii. S-a
început cu specialiștii din conduce
rea unității. A venit apoi rîndul șe
filor de secții și ateliere să urmeze
cursurile special organizate în între
prindere pentru reînnoirea și îmbo
gățirea cunoștințelor lor tehnicoprofesionale. După aceea, s-au or
ganizat cursuri în care au fost cu
prinși toți maiștrii și controlorii teh
nici de calitate, iar în pfezent aceas
tă acțiune se află în plină desfășu
rare, antrenînd alte categorii de
personal.
— Actualele cursuri de perfecțio
nare a pregătirii profesionale — ne
relatează maistrul Eugen Iliescu —
prezintă o noutate : la sfîrșitul lor,
odată cu probele teoretice, fiecare
dintre noi trebuie să prezinte un
proiect prin care a rezolvat practic
una din problemele vizînd creșterea
eficienței economice. Aceasta ne în
deamnă la o analiză mai aprofun
dată a realităților din sectoarele în
care lucrăm, creează o puternică
emulație creatoare, fiecare cursant
propunîndu-și să soluționeze cu o
eficientă cît mai mare tema pe care

AIITOAPRDVIZIONAREA: Avantajele solariilor
De felul lor, rîșnovenii nu au fost
niciodată și nu sînt refractari la
nou, indiferent de forma și dome
niul în care apare. Dovadă, frumoa
sele realizări ale unor colective de
muncă — de la întreprinderea de
scule. întreprinderea chimică, com
plexul avicol și altele. Totuși, în ca
zul amenajării de solarii ei au avut
ezitări. Pentru că erau stăpîniți de o
oarecare îndoială, chiar neincredere
față de reușita unor asemenea încer
cări la ei in oraș, unde — spuneau
ei — soarele nu este atit de generos
ca în sudul țării, iar zăpada mai stă
ruie pe Cristianul Mare uneori pină
la sfirșitul lunii mai.
Așa se face că, la Început, apelu
rile și îndemnurile primăriei de a
se implica mai direct in acțiunea de
autoaprovizionare prin amenajarea
de solarii și cultivarea de legume
pe o scară mai largă nu au găsit
prea maje ecou pe motivul că
„amenajarea unor solarii este o
chestiune delicată, nesigură, neexistind certitudinea reușitei". într-adevăr, nimeni nu le demonstrase „pe
viu" că și la Rișnov se pot obține
legume timpurii in solarii. Apoi,
mulți nu știau cum anume trebuie
amenajate solariile, cum se cultivă
legumele în ele. Fiecare aștepta ca
altul să încerce, să facă primul pas.
Primăria și-a dat seama că, într-un
anumit fel. oamenii aveau dreptate.

După o oarecare chibzuință, edilii
orașului și-au zis : ..Ce-ar fi să în
cercăm, să le demonstrăm noi oa
menilor. chiar și unităților econo
mice că se pot obține legume tim
purii, arătîndu-le și cum se poate
realiza acest lucru 7“
Zis și făcut. Astfel, la începutul

0 demonstrație practică
ce i-a convins pe locuitorii
din Rîșnov
anului trecut, pe un mic teren si
tuat la intrarea in oraș dinspre
Brașov, a apărut un solariu, cu o
suprafață de 275 mp, amenajat chiar
de consiliul popular orășenesc. Era
amplasat astfel incit să fie văzut de
toți. încredințat unui om harnic
și priceput — tehnicianul legu
micol Arz Wolfgang — solariul
a demonstrat repede ceea ce trebuia
să demonstreze : că și la Rîșnov se
pot consuma cu circa o lună mai
devreme decît se consumau pină
atunci legume din producția proprie.
Primele cantități de legume au fost
desfăcute printr-un magazin local

CUVlNTULOTITORILORj rSciizărîA
• Opinii
CUVINTUL OAMENILOR MUNCII
'■Apropuwiț
Locul întîi in intrecere

I
I

■

Oamenii muncii de la Depoul
C.F.R. Pașcani, printr-o bună or
ganizare a activității, prin efortu
rile depuse atit de meseriașii din
depou, cît și de personalul de pe
locomotive, au reușit și' în trimes
trul I al acestui an să se mențină
pe locul I în întrecerea socialistă
pe Regionala C.F.R. Iași. Iată cîteva din realizările obținute : volu
mul de transport în această pe
rioadă a fost depășit cu 3.30 la sută
fată de plan ; productivitatea mun
cii a crescut cu 6,61 la sută, iar
tonajul brut de marfă transporta
ta — cu 10,91 la sută. în ce pri
vește procentul de recuperare a uleiului uzat, cifra planificată a
fost depășită cu peste 20 la sută,
De asemenea, printr-o mai bună
organizare și planificare a mun-

cii. planul de reparații a fost realizat integral pentru fiecare locomotivă.
Ca rezultat al activității
_ ___ _________
politicoeducative desfășurate de comitetul
de partid. de_ organizația de sin
dicat și U.T.C., s-a întărit disciplina în unitate ; in ultimul timp
nu s-au înregistrat absente. întîrS-au evidenzieri de la program.
. ..
tiat formațiile de lucru nr. 1. 2 și
3. cele din secțiile autodotare. stan
duri. dispozitive etc.
Dorința și angajamentul colecti
vului nostru este să muncim măi
mult si mai bine pentru a ne men
ține pe locul fruntaș.

Vasile PRODALEA

mecanic de locomotivă

Avem caii, lipsesc doar potcoavele"
Sîntem conducători de atelaje la
C.A.P. din comuna Teiu. județul
Argeș. Se știe bine cît de mult va
lorează acum. în perioada linsei de
combustibil, căruța cu cai. Oricum
însă, atelajele unei cooperative agricole sint deosebit de utile, mai
ales pentru transporturi de greu
tăți mai mici. între 500—1 000 kg,
la care ar fi o adevărată risipă fo
losirea camionului de.„ 7 Jone^
Teiu,
Și noi, cei de
' 'la C.A.P.
’
avem atelaje, Altul e necazul : nu
avem cu ce potcovi caii. De doi
ani încheiați. unitățile cooperativei
de producție, achiziții, desfacerea
mărfurilor si credit din comună
n-au mai adus potcoave, caiele,
șină pentru roțile căruțelor, șuru
buri pentru fiarele de pluguri etc.
Ce e drept, uneori cîte puțin din
toate aceste articole mai apar prin
comună, dar la persoane particu
lare. care le vînd la preț mai mare.

De pildă, 3 lei o caia ! în acest
fel. nu-i de mirare că potcovirea
unui singur cal ajunge uneori la
prețul de... 100 lei.

Zamfir BODEA

comuna Teiu-Argeș

Nota redacției. Despre această
problemă s-a mai scris in co
loanele ziarului. Factorii răspun
zători de aprovizionarea cu ase
menea articole au comunicat și
unele măsuri adoptate; dar,
după cum se vede, greutățile
persistă. Or, nu o dată s-a in
sistat asupra necesității dezvol
tării In fiecare localitate a in
dustriei mici. Șuruburile, șinele
pentru roțile căruțelor, caietele,
potcoavele ar trebui să facă
parte tocmai din producția micii

sau oferite consumurilor colective.
Solariul a produs, în medie. 6 kg
roșii/mp, plus 3 kg gogonele. E mult,
e puțin 7 Edilii orașului spun că,
pentru început și, mai ales, pentru
demonstrația ce se cerea făcută, e
bine. Vizitele organizate aici de con
siliul popular i-au sensibilizat pe
oameni și unii dintre ei au început
încă din 1981 să-și amenajeze sola
rii. Consiliul popular nu numai că
i-a îndemnat, dar i-a și ajutat cu
materiale, cu sămință, cu asistență
tehnică.
Exemplul bun, se știe, este molip
sitor. astfel că în primăvara aceas
ta circa o sută de gospodari și-au
amenajat solarii in curți sau lingă
curți, după cum i-a permis fiecăruia
terenul. Dintre ei, nu putem să nu
amintim numele gospodarilor Gheorghe Stoichiț, loan Prohanca, Wili
Herman. Gheorghe Coreiu ș.a., su
prafața solariilor ajungind. Ia Rîș
nov, la 35 000 mp. Și ea este in creș
tere. Acum, cei care intră și ies
din Rîșnov observă pe terenul ad
ministrat de consiliul popular nu
doar unul,, ci două solarii. Le privese cu admiratie și își spun :
„Strașnici |gospodari 1“ Pe bună dreptate.

Nlcolae MOCANU
corespondentul

„Scînteii”

industrii, a atelierelor meșteșu
gărești. în această direcție tre
buie să insiste mai mult consi-

o abordează. Cu alte cuvinte, ne sim
țim tot mai mult implicați în acțiu
nea pentru gospodărirea cît mai ra
țională a resurselor materiale, pen
tru autodepășirea noastră ca specia
liști.
Interlocutorul nostru este el însuși
unul dintre cei mai activi inovatori
din întreprindere. între realizările
sale mai recente figurind o serie de
soluții tehnice care au dus la redu
cerea consumului de metal la unele
repere ale siguranței automate de
25 A cu 50 și chiar 70 la sută. Deose
bit de valoroase sint insă și soluțiile
tehnice puse la punct de maiștrii
Mihai Petrescu sau Radu Nicolae,
Ion Călinescu sau Tudorache Elefterie, de multi alți oameni din
Întreprindere. Măsurile propuse de
maistrul Mihai Petrescu, bunăoară,
asigură o economie anuală de metal
in valoare de peste 95 000 lei.
Pasiunea pentru nou se concreti
zează in această unitate în însem
nate economii de resurse materiale,
într-o eficiență sporită. Lată ■incă- un
argument :
— Creșterea competențed tehnicoprofesionale a personalului
.
____ ___
muncitor — ne spune ing. Nicolae Onuț,
președintele comisiei inginerilor și
tehnicienilor din întreprindere — no
permite să înfăptuim un amplu pro
gram de înnoire și modernizare a
producției. în acest an, ponderea
produselor noi și reproiectate se ri
dică Ia aproape 29 la sută, fiind su
perioară prevederilor de plan cu 5,5
la sută, ceea ce va asigura și o re
ducere suplimentară a consumului
de materii prime și materiale.
Succint, iată citeva date revelatoa
re pentru capacitatea colectivului de
aici de a asigura, concomitent cu în
noirea și modernizarea producției, și
o eficiență economică mereu mai
înaltă. Un contactor de curent Alter
nativ de 400 A cîntărea înais de a
fi modernizat 29,3 kg — acum itre
numai 11,2 kg ; contactoarele de 250
A cîntăresc cu 11,7 kg mai puțin, iar
cele de 100 A cu 3,1 kg. Și aseme
nea comparații ar putea fi continua
te. Nu vom insista asupra lor. în
schimb, considerăm utile cîteva pre
cizări. Întîi de toate merită subliniat
că în privința parametrilor tehnicoeconomici noile produse se situează
— așa cum ni s-a spus — la nivelul
produselor similare realizate de cela
mai cunoscute firme de peste hotare.
Apoi notăm că produsele întreprin
derii sînt in proporție de 99,9 la sută
de concepție proprie, realizate cu
forțele sale tehnico-inginerești. în al
treilea rind se cuvine reținut că
aici în procesul de înnoire și mo
dernizare a producției este utilizată
tot mai mult analiz.a valorii, metodă
prin care sînt evaluate exigent
funcțiile fiecărui reper, subansamblu și produs în strinsă corelație cu
cheltuielile de producție. Obiectivul
urmărit 7 Păstrarea funcțiilor fiecă
rui reper și produs în parte In con
dițiile fabricării acestora cu costuri
minime. Eficienta acestei metode :
numai Ia cele 11 produse la care a
fost aplicată anul trecut analiza va
lorii se economisesc anual diferite
materii prime și materiale în valoa
re de peste 3 milioane lei. iar mano
pera se reduce cu 200 000 ore.
Asemenea rezultate s-au constituit
într-pn puternic argument pentru
extinderea analizei valorii. în 1982,
la 120 repere, subansamble și pro
duse. Extinderea aplicării acestei
metode de analiză solicită din partea
oamenilor muncii de aici intensa
eforturi creatoare, soluționarea unor
multiple și complexe probleme de
ordin tehnic, tehnologic și organiza
toric. Rezolvindu-le. colectivul între
prinderii a acumulat și acumulează
o valoroasă experiență în această
privință, care pledează convingător
pentru aplicarea ei și în alte între
prinderi.
Sînt doar cîteva fapte care atestă
că drumul spre reducerea mai accen
tuată a consumurilor materiale, spre
o înaltă calitate și eficiență econo
mică trece aici prin pasiunea pentru
nou și competența profesională. Sînt
fapte demne de un colectiv care anul
trecut s-a situat pe primul loc pe
tară în întrecerea soci^țțjă. Ioc
fruntaș pe care l-a deținut și în pri
Jmul trimestru al acestui an.

Dumitru TÎRCOB
«ie ȘTEFAN

liile populare județene. In cazul
de față — Consiliul popular al
județului Argeș.

Material lemnos recuperat,
pentru pus pe foc?
Oficiul P.T.T.R. Medias a recu
s-a găsit însă o...... formă" prin
perat o mare cantitate de suporți . care să se aprobe acest lucru. Fode lemn pentru piesele de ne stil- losirea acestor stîlpi drept com
pii din rețea, care au fost inlobustibil constituie, desigur, o mo
cuiti. O treabă foarte bună, gos
dalitate de revalorificare. Dar e pă
podărească. Numai că nu pot în
cat să se ardă asemenea material
țelege de ce valorificarea acestor lemnos, gata prelucrat, care ar pu
suporți se face prin magazinul de tea să fie întrebuințat mai avan
desfacere a combustibilului. în bu
tajos. cu mai multă eficiență. Aș
căți tăiate la dimensiuni mici, ca
teptăm opinia conducerii Direcției
lemne de foc. Interesindu-mă la județene de poștă și telecomunica
oficiul poștal, am aflat că foarte
ții Sibiu.
’
multe persoane au solicitat să cum
Ioan KLEIN
pere asemenea suporți, pentru a-i
Autobaza gaz-metan Mediaș,
folosi ca lemn de construcție, la
județul Sibiu
executarea de împrejmtliri etc. Nu

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Livrări suplimentare. Gospodăriile populației din comuna Zam,
județul Hunedoara, vor livra anul acesta in plus Ia fondul de stat
22 tone carne. 90 tone cartofi și aproape 200 000 ouă. (Constantin Băduță,
muncitor). ® Săpătorii în asfalt... De la darea în folosință, în luna no
iembrie 1980, a blocului C 30 de pe strada Sitatului din Brașov, Ia ca
blul electric subteran din fata acestuia au survenit de numeroase ori
unele defecțiuni. De fiecare dată, lucrătorii I.R.E. au venit, au spart
asfaltul și au reparat, lăsind de cele mai multe ori gropile neastupate.
Nu se poate oare găsi o soluție definitivă de înlăturare și prevenire a
defecțiunilor respective pentru a nu mai fi nevoie să se strice în mod
repetat strada și trotuarul ? (Nicolae Bărăințan, strada Sitarului nr. 11,
Brașov). • Micii agricultori. Elevii școlii de 10 ani din comuna Băltești,
județul Prahova, cultivă în acest an porumb, fasole și cartofi pe un lot
de 1 000 mp, precum și sfeclă de zahăr pe un alt teren de 1 000 mp. La
aceste suprafețe se adaugă alti 3 500 mp repartizați de C.A.P. în satul
Podenii Vechi, pe care au semănat diferite culturi. De asemenea, te
renul liber din jurul școlii (circa 800 mp) a fost plantat cu cartofi. Lu
crările agricole desfășurate de elevi pe aceste loturi, sub supravegherea
și cu participarea cadrelor didactice, pe lingă valoarea practică, instructiv-educativă pe care o au, aduc și alte avantaje : se livrează la
fondul de aprovizionare cantități suplimentare de produse, iar cu ve
niturile obținute se dezvoltă baza materială a școlii. (P. Petrică, pro
fesor). • Dratțina abandonată. La marginea satului Bonțești, comuna
Gurahonț, județul Arad, există de mai bine de doi ani o draglină, cu
numărul de inventar 4 063. Folosit cindva într-o carieră de pietriș în
Valea Crișului Alb din zona satului, acest utilaj de mare randament
a început să ruginească și să fie descompletat de unele piese. Cine or
fi proprietarii care au uitat de existența sa 7 (Alexandru Herlău, co
muna Gurahonț, județul Arad).
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Pretutindeni în agricultură, muncă fără preget pentru ——

CULTIVAREA ÎNTREGII SUPRAFEȚE ARABILE,
ÎNTREȚINEREA EXEMPLARĂ A CULTURILOR PRĂȘITOARE
• Se cere un efort maxim pentru încheierea însămînțărilor pe ulti
mele 327 400 hectare • Să fie strînsă fără întîrziere recolta de furaje
pentru masă verde, iar terenurile să fie însămînțate cu porumb • Con
dițiile climatice sînt favorabile intensificării plantării legumelor • Nive
lul recoltelor depinde de acum de executarea neîntîrziată a lucrărilor
de întreținere a culturilor
Timpul este excelent pentru executarea tuturor
lucrărilor agricole. Temperaturile ridicate și umidi
tatea optimă din sol asigură buna răsărire și dez
voltare a semănăturilor de primăvară. Cresc vigu
ros și cereale de toamnă. Există, așadar, condiții
optime pentru ca in acest an să se obțină recolte
mari la toate culturile. Pentru ca aceste condiții
să fie valorificate din plin se cere ca toate lucră
rile agricole de sezon să fie executate la timp și
de cea mai bună calitate, Care sint prioritățile
acestor zile ?
CULTIVAREA ÎNTREGII SUPRAFEȚE ARABILE a țării de . care depind realizarea producției
agricole globale și a fondului de stat la produsele
agroalimentare presupune însămînțarea integrală a
tpturor suprafețelor prevăzute a se cultiva cu fie
care cultură in parte. Potrivit datelor furnizate de
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare,
luni seara mai erau de însămințat 327 400 hectare
cu diferite culturi, îndeosebi în județele Suceava,
Maramureș, Mureș, Harghita, iar suprafețe mai
mici și în alte județe. Paralel cu eforturile care
se fac in aceste zile pentru a se încheia semănatul
culturilor ale căror semințe trebuiau să fie de
mult în pămînt trebuie mult intensificată insămințarea orezului, care in acest an se va cultiva
pe 21 000 hectare. De asemenea, trebuie cultivate
toate terenurile libere dintre construcțiile zooteh
nice, capetele solelor, fîșiile de teren situate de-a
lungul căilor de comunicații, astfel îneît să ro
dească fiecare porțiune de pămînt.
RECOLTAREA CULTURILOR FURAJERE PEN
TRU MASA VERDE. In această primăvară se cul
tivă asemenea furaje pe 651 500 hectare. Din două
A motive se impune grăbirea lucrărilor de recoltare,
.în primul rind, trebuie acționat energic, încă de
pe acum, pentru îndeplinirea programului de asi
gurare a furajelor. In al doilea rînd — pentru
ca aceste terenuri să fie insămințate cu porumb și
alte culturi. Este necesar ca în timpul cel mai
scurt să fie strinsă întreaga recoltă de rapiță și
alte furaje pentru masă verde, astfel ca terenurile
să poată fi pregătite și însămînțate imediat.
PLANTAREA NEÎNTÎRZIATĂ A LEGUMELOR.
Întrucît pericolul brumelor a trecut, iar tempe-

IAȘI A avut loc cea de'a 8'a
ediție a Colocviului științific na
țional studențesc „Mihai Eminescu". la care au participat repre
zentanți ai centrelor universitare
București, Cluj-Napoca, Timișoara,
Sibiu, Craiova, Suceava și Iași. Au
fost prezentate peste 60 de comuni
cări privitoare la „Universalitatea
lui Eminescu" și „Poetică și stilis
tică eminesciană". (Manole L'orcaci)
TELEORMAN. Sub generi
cul „Ani de istorie nouă, revoluțio
nară", la Întreprinderea de panouri
și tablouri electrice Alexandria a
avut Ioc o dezbatere urmată de un
spectacol omagial susținut de ar
tiștii amatori de aici. La căminul
cultural din comuna Trivale—Moș
teni, cu sprijinul muzeului jude
țean de istorie, s-a deschis expozi
ția fotodocumentară „Momente din

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12,
13 și 14 mai. în țară : Vreme schimbă
toare. Cerul va fi variabil cu innorări
mai accentuate in jumătatea de vest a

tV
PROGRAMUL 1

11,00
11,05
11,40
12,20
12,45

Telex
O profesiune pentru viitor.
Roman foileton : „La barraea".
Orizont tehnico-științific
Orchestra de muzică ușoară Gelu
Solomonescu
16,00 Telex
16,05 Viața școlii.
16,35 Clubul tineretului

țării, unde vor cădea ploi locale, care
vor avea și caracter de aversă, Însoțite
de descărcări electrice. In rest ploi
izolate. Vînt izolat cu intensificări.
Temperatura aerului va marca o scă
dere ușoară. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar tem
peraturile maxime între 17 și 27 de
grade. Izolat condiții de grindină.

17,25 Spirit revoluționar, combativitate.
Consultație în sprijinul invățămintuiul politico-ideologio
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.30 Actualitatea economică
21,00 A patriei cinstire — moment poe
tic
21,10 Teatru TV i „Așteptînd în prag"
32.30 Telejurnal
PROGRAMUL 1

20,00
20.30
21,15
22.30

Telejurnal
Salonul TV a! artelor plastice
Mic dicționar de operă și balet.
Telejurnal

Se recoltează masa verde la I.A.S. Mogojoaia, sectorul agricol Ilfov
Foto : U. Constantinescu

TELEORMAN : Suprafe
țele cosite — operativ arate
ȘÎ insămînțate. In Jude'ul Te

formațiile de mecanizatori care re
coltează masa verde de primăvară
să execute concomitent pregătirea
terenului și semănatul. O zi cîștigaită acum la semănat înseamnă si
gur un plus de recoltă la toamnă.
(C. Bordeianu, Stan Ștefan),

plin posibil să încheiem plantarea
legumelor ia această dată. în ul
timele zile au fost plantate și însămințate 150—155 ha zilnic, adică
aproape dublu fată de suprafețele
prevăzute in grafic".
Ieri, cultivatorii de legume din
județ s-au aflat in număr mare pe
cimp. In unitățile agricole s-a asi
gurat întreaga cantitate de răsa
duri, inclusiv pentru gospodăriile
populației. Varza timpurie și to
matele timpurii au fost plantate in
întregime, iar tomatele de vară —
în' proporție de peste 60 la sută.
Astăzi se încheie semănatul fasolei
pentru păstăi. Varza timpurie a
fost prășită și fertilizată de două
ori pe întreaga suprafață. La coo
perativa agricolă Serdanu. care a
încheiat plantarea și însămînțarea
fasolei pentru păstăi, a mazării și
dovleceilor pe toată suprafața pla
nificată, se lucra de zor la plan
tarea tomatelor. La C.A.P. Lungu
ieții, pină spre seară se semănaseră mai bine de 3 ha cu castraveți
și se prășiseră 6 ha cu varză.
Odată cu organizarea bună a ac
tivității in vederea creșterii, in
continuare, a ritmului la semănat
și plantat, preocuparea principală
a specialiștilor o constituie asigu
rarea unei calități ireproșabile la
execuția lucrărilor. „Cuvîntul de
ordine la toate culturile și deci și
la legume este încadrarea strictă
în normele prevăzute de tehnologii,
îndeosebi în ce privește densitatea
— ne-a spus Ștefan Neagu, pre
ședintele consiliului agroindustrial
Potlogi. Aceasta ne va permite să
obținem un important spor de pro
ducție față de anu’1 trecut".
Dacă viteza zilnică la nivelul ju
dețului a crescut considerabil, tot
atit de adevărat este și faptul că
în unele unități lucrările sînt ră
mase în urmă. Este cazul coopera
tivelor agi-icole Ungureni de Tltu,
Dărmănești și Comișanî. care au
plantat mai puțin de jumătate din
cit și-au prevăzut. (Gh. Manea,
corespondentul „Scînteii").

tografului „Republica" a avut loc
premiera de gală a filmului româ
nesc „Un echipaj pentru Singa
pore". (Gh. Miliăescu).
BUZĂU Filiala Buzău a
U.A.P. a organizat două manifes
tări expoziționale : una în zona in
dustrială a orașului Rimnicu Să
rat — „România — pace, dezar
mare" și alta în comuna Tisău, in
spirată din problematica actuală a
satului românesc. (Stelian Chiper).
BACĂU. Orașul minerilor de
pe Valea Trotușului a găzduit, timp
de mai multe zile, o suită de ma
nifestări cultural-educative și ar

tistice înmănuncheata sub generi
cul „Săptămina culturală comănesteană". Au avut loc expuneri, sim
pozioane, vernisaje de expoziții, re
citaluri de poezie și concerte, la
care au luat parte mineri, munci
tori forestieri, crescători de ani
male, gospodine. (Gh. Baltă).
HUNEDOARA. La liceu!
industrial din Vulcan a fost des
chisă o interesantă expoziție pe
tema „Preocupări, pasiuni, rea
lizări". Expoziția cuprinde o mare
varietate de lucrări executate de
oameni ai muncii din oraș în tim
pul liber : lucrări în intarsie, piro
gravură, traforaj, metaloplastie și
desene. (Sabin Cerbu).
TIMIȘ. în județ se desfășoară
„Luna culturii cinematografice",
amplă manifestare cultural-educa-

Relatâri ale corespondenților și reporterilor noștri
din județele Botoșani, Dîmbovița, Teleorman, Mureș

lupta poporului român pentru li
bertate și independentă națională".
(Sian Ștefan).
MUREȘ. Sala mică a Palatu
lui culturii din Tîrgu Mureș a găz
duit simpozionul cu tema „9 Mai
în conștiința poporului nostru", or
ganizat de Comitetul județean de
cultură și educație socialistă în co
laborare cu Muzeul județean de
istorie. Manifestarea a fost urma
tă de un program artistic susținut
de elevi ai școlii populare de artă
din localitate. (Gheorghe Giurgiu).
CONSTANȚA. La ^stanța
au avut Ioc două momente cultu
rale dedicate muncitorilor portuari
și navigatorilor : în holul clubului
„Portul" s-a deschis o expoziție
plastică a artiștilor amatori, cu
lucrări inspirate din. viața și acti
vitatea portuară ; în sala cinema

TELEGRAMĂ

leorman, în această etapă urmează
să fie cosite sau pășunate 11800
hectare de culturi de rapiță fura
jeră, lolium, secară și orz pentru
MUREȘ : Pentru menți
masă verde. Specialiștii au delimi
nerea densității plantelor,
tat suprafețele destinate consumu
lui curent ăl animalelor față de
prașilele trebuie făcute la
cele ce se cosesc pentru conserva
timp ! Pe °S°arele județului Mu
rea sub formă de fin sau semisiloz. „In acest an ia recoltarea fureș sînt concentrate ample mijloa
rajeloi- au fost repartizați Bă lucre
ce mecanice și umane la întreți
ze cei mai experimentați mecani
nerea sfeclei de zahăr, cultură care
zatori — ne spunea tovarășul Ma
ocupă o suprafață de 13 500 hec
rin Nisipașu, secretar al comitetu tare. „Timpul frumos din ultima
lui județean de partid. S-au consti
perioadă a făcut ca sfecla de zahăr
tuit .primele formații specializate de
să răsară frumos, uniform, pe
mecanizatori dotate cu combine aproape întreaga suprafață cultiva
autopropulsate și tractate, vindrotă, aprecia ing. loan Oltean, direc
vere și cositori mecanice, mijloace tor la direcția agricolă județeană.
de transport. Totodată s-au pregă
Estimăm că angajamentul județu
tit aproape 900 de echipamente
lui de a realiza, în acest an, o pro
pentru mărirea capacității de trans
ducție suplimentară de 40 000 tone
port a remorcilor. Ne preocupă în
sfeclă de zahăr va fi îndeplinit și
mod deosebit organizarea recoltării
chiar depășit. Pentru aceasta, o
in flux continuu, astfel Incit tere atenție deosebită acordăm asigură
nurile cosite să fie în aceeași zi
rii densității optime acum la exe
arate și semănate cu porumb, așa
cutarea prașilelor mecanice și ma
cum este prevăzut in fiecare uni
nuale". Cum se acționează în uni
tate".
tăți ?
In unitățile consiliului agroindus
O primă constatare : pentru ca
trial Brînceni, de exemplu, se re
prășitul să decurgă in timpul optim
coltează 400 hectare cu masă verde.
(și
ori de cite ori este necesar), în
Primii care au început această lu
cadrul muncii în acord global, fie
crare sînt cooperatorii din Brinceni, cărui
membru cooperator i-au fost
care au și încheiat recoltatul celor repartizate
intre 30—70 de ari, iar
35 hectare cu rapiță. O parte din
muncitorilor navetiști — 25 de ari.
masa verde s-a dat în consumul cu
O altă remarcă : cu toate că la
rent șl. animalelor, iar cea mai
această oră prima prașilă manualămare wAte — 600 tone — s-a însia
fost executată pe numai 3 2'15
lozat in amestec cu paie. Suprafața
hectare, lucrarea a demarat, prac
a fost arătă imediat după recolta
tic, în majoritatea unităților agri
rea rapiței și însămînțată cu po
cole, cele mai avansate fiind cele
rumb,
din consiliile agroindustriale Lu
Căutind să valorifice deplin masa duș, Sărmașu, Tg. Mureș, Iernut,
verde, cooperatorii din Storobănea- unități mari cultivatoare, în care
sa, după recoltarea rapiței, au adus prima prașilă manuală se apropie
animalele să pășuneze ceea ce mai
de 50 la sută din suprafețele pla
rămîne în urma combinelor. O su nificate. Lucrarea trebuie urgen
prafață de 15 hectare rapiță desti tată î'n cooperativele agricole din
nată consumului curent este aproa consiliile Sîngeorgiu de Pădure,
pe concomitent cosită și pășunată.
Sighișoara, Sovata, unde întreține
Este bine, dar la fel de bine ar rea culturii sfeclei de zahăr este
fi dacă în urma vițeilor terenul ar mult rămasă in urmă,fi arat șl însămințat pe porțiuni
La cooperativele agricole din
mici, fără a mai aștepta încheierea Band,
Fînațe, Mădăraș, Grebeniș,
recoltării pe intreaga suprafață.
Iclănzel, pe unde am trecut, sute
în unitățile agricole unde se re de
țărani cooperatori lucrau la
coltează cantități mari de masă prășitul
sfeclei de zahăr. Intre ei,
verde se cere o bună organizare și
mulți
navetiști și cei din persona
corelare a diferitelor operațiuni.
lul
TESA
din unități. „Prin în
Urmărim cum se respectă această
exemplară a acestei
cerință la complexul de îngrășare treținerea
plante tehnice și asigurarea unei
a taurinelor din Cervenia. Direc
de 100 000 plante la hec
torul unității, tovarășul Nicolae densități
vrem să demonstrăm că și în
Palea, ne arată, un veritabil șan- ' tar
condiții
de
neirigare se pot realiza
tier unde se ingilozează 4 000 tone producții medii
peste 40 000 kg
de rapiță masă verde in amestec sfeclă de zahăr de
la hectar, ne spu
cu paie, coceni, vreji de eoia etc. nea Nagy Alexandru,
președintele
Se lucrează bine, dar e loc de consiliului agroindustrial
Band.
mai bine pentru că fluxul lucrări
Iată de ce, la lucrările de prășit
lor e întrerupt acolo unde ar tre
am mobilizat toți locuitorii apți de
bui să fie continuat. Ne referim la muncă".
Și la cooperativa agricolă
faptul că după eliberarea de masă Ernei, bătălia
recolte mari
verde terenul nu este imediat arat a începui subpentru
auspicii. Pe
și pregătit pentru semănatul celei cimp, numeroșibune
săteni prășeau
de-a doua culturi. „Vom intra cu
ultimele suprafețe din cele
plugurile după ce încheiem recol manual
130 hectare cultivate cu sfeclă de
tarea" — ne spune un mecanizator.
zahăr. Se muncea intens și în coo
Dar cînd e vorba de semănat nu se
poate admite să se amine pentru perativele agricole Singiorgiu de
Mureș, Gornești, Reghin. (Gheormîine ceea ce se poate face azi.
ghe Giurgiu, corespondentul „Scîn
Este necesar ca aici, ca și în cele
lalte unități agricole teleormănene teii").

Mecanizatorii, cooperatorii, toți oamenii muncil din agricultură au datoria să acționeze energic pentru a insămînța ultimele suprafețe de
teren, să treacă fără intîrziere la executarea
lucrărilor de întreținere a culturilor. Să fie folosite din plin condițiile climatice favorabile din
această perioadă pentru a obține recolte mari
la toate eulturile !

viteza a doua, la mare. Că ne gră
bim degeaba". Și cind credeți că
veți încheia, în acest ritm, semăna
tul soiei și al fasolei ? — interve
nim noi. „La fasole încheiem as
tăzi. La soia, în schimb, cam pe
După încheierea însămințării po
rumbului, incepînd de luni dimi • miine după amiază".
neața. aproape intreaga forță me
La C.A.P. Cristești rămăseseră
canică a fost concentrată, pe ogoa
însă de semănat aproape 90 de hec
rele botoșănene. la semănatul soiei
tare cu fasole in cultură pură. Inși fasolei în cultură pură. Asta în
ginerul-șef al cooperativei. Dumi
trucît luni dimineața în județ mai
tru Dăscălescu, spunea oarecum
rămăseseră de semănat aproape
autocritic : „Ieri, cind am reglat se3 000 hectare cu soia și peste 1 350
mănătorile pentru fasole, credeam
hectare cu fasole. în consiliul agro
că vor merge perfect. Dar azi di
industrial Botoșani mai erau de
mineață, cind am intrat în brazdă
semănat ieri dimineața 358 hectare
mi-âm dat seama că nu realizează
cu soia și 264 hectare cu fasole.
densitatea stabilită. A trebuit să le
Cum se acționează pentru 1 urgen
reglăm din nou. Oricum, nu ne va
tarea celor două lucrări ? Ingineprinde miercuri fără a avea toate
rul-șef al consiliului. Marcel
suprafețele insămînțate". Dealtfel
Boro, ne-a spus : „Pînă dumi
in tot județul există condiții ca în
nică am lucrat la semănatul
una, două zile să se încheie și se
soiei și fasolei doar cu 6 semănă
mănatul soiei, și al fasolei în ogor
tori in întreg consiliul. Aseară,
propriu. (Silvestri Ailenei, cores
după terminarea insămînțării po
pondentul „Scînteii").
rumbului. au fost modificate regla
jele la încă 11 semănători SPC-8,
DÎMBOVIȚA: „Pînă la
din care 7 pentru soia și 4 pentru
fasole. Cu această suplimentare,
20 mai, legumele vor fi
sperăm ca pînă marți seara să în
plantate și insămînțate pe
cheiem semănatul. Dar problema
care se pune acum este respecta
toate
suprafețele." în ace3t9
rea tehnologiilor și mai cu seamă
zile,- în unitățile agricole cultiva
a densității". S-au înregistrat aba
toare de legume din județul Dîm
teri ? — am întrebat. „Pînă acum,
bovița sînt concentrate însemnate
mai puține, doar la C.A.P. Unțeni
forțe mecanice și manuale la plan
și Răchiți. Așa se întîmplă cînd
tatul și semănatul legumelor în
oamenii se grăbesc. Ba au uitat să
cimp, la executarea lucrărilor de
regleze semănători.le, ba merg cu
întreținere.
Pînă aseară s-au plan
viteză prea mare..." Tocmai aceas
tat 2 840 ha din 4 538 ha planificate.
ta combatea inginerul-șef al C.A.P.
„Intr-o serie de ferme legumicole,
Curtești, Pavel Buțincu. Intrate cu
datorită timpului rece, am întâm
cît •» imp înainte la semănatul
pinat greutăți la plantarea legu
soîet. 2 semănători SPC-8. care în
melor — ne-a spus ing. Aurelia
ziua anterioară insămînța,seră po
Necșoiu, directoarea trustului hor
rumb, încorporau în sol doar 28
ticol județean. De aceea, "imediat
boabe pe metru de rînd, în loc de
ce timpul s-a îmbunătățit, au fost
35, dt era stabilit. A reglat încă o
întreprinse măsuri pentru intensi
dată cele două semănători, a sta
ficarea acestor lucrări, astfel ca să
bilit împreună cu mecanizatorii vi
ne încadrăm in .perioada optimă,
teza optimă, după care le-a spus i
adică pînă la 20 mai. Este pe de„Haideți să încercăm. Dar nu cu

Președintele Republicii Socialiste România
Este o mare plăcere pentru mine să adresez Excelenței Voastre, gu
vernului și poporului prieten român cordiale mulțumiri, precum și cea mai
adîncă recunoștință pentru declarația dumneavoastră transmisă prin inter
mediul mijloacelor de informare, prin care poporul egiptean este felicitat
pentru revenirea Sinaiului la patria sa.
Folosesc această ocazie pentru a transmite Excelenței Voastre, din partea
mea și a poporului egiptean, profunda noastră apreciere față de eforturile
neîncetate pe care dumneavoastră le-ați depus pentru cauza păcii în Orien
tul Mijlociu. Dind o inaltă prețuire rolului dumneavoastră în procesul de
pace, ne reafirmăm, totodată, convingerea că vă veți continua eforturile
în acest domeniu, în interesul păcii în întreaga lume, pentru asigurarea sta
bilității și prosperității generațiilor viitoare.
La rindul ei. Republica Arabă Egipt este gata să se alăture eforturilor
comunității internaționale, în scopul promovării justiției umane și libertății.
Vă rog să acceptați cele mai bune urări de sănătate și fericire personală,
de progres și prosperitate poporului român prieten.
Cu cea mai înaltă stimă și considerație,

MOHAMED HOSNI MUBARAK

râturile se mențin ridicate, se cere să fie grăbite
îndeosebi plantările la tomate, ardei, vinete și alte
culturi, potrivit programului de autoaprovizionare.
Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii
rezultă că, pînă ieri seara. în unitățile agricole au
fost însămînțate și plantate 146 700 hectare cu
diferite legume — 72 la sută din prevederi. în
prima zonă plantările sînt întîrziate în județele
Olt, Tulcea și Ialomița ; în zona a doua — în ju
dețele Caraș-Severin, Satu Mare. Botoșani, Neamț ;
în zona a treia — Sălaj, Cluj. Maramureș și
Suceava. Trebuie asigurate totodată cantități în
destulătoare de răsad de rezervă pentru a se putea
cultiva suplimentar suprafețe cit mai mari cu
legume.
LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE A CULTURILOR. Din sondajele efectuate de specialiști rezultă că floarea-soarelui a răsărit pe aproape
toate suprafețele, iar sfecla de zahăr — pe o
suprafață de peste 200 000 hectare. Sint în curs de
răsărire și celelalte culturi de primăvară. Ps unele
din aceste terenuri, datorită formării crustei și
creșterii buruienilor, este necesar să fie executate,
fără intîrziere, lucrările de întreținere a culturilor.
Dealtfel, în județele Buzău, Prahova, Dîmbovița.
Teleorman. Dolj prima prașilă manuală la sfecla de
zahăr este pe terminate. La floarea-soarelui, cele
mai mari suprafețe au fost prășite în județele Olt.
Teleorman, Buzău, precum și în sectorul agricol
Ilfov. Paralel cu măsurile care trebuie să le în
treprindă in aceste zile pentru intensificarea lu
crărilor de întreținere a culturilor, cadrele de con
ducere și specialiștii din unitățile agricole au
datoria să ia măsuri în vederea completării golurilor din semănături, astfel îneît, peste tot, să se
realizeze densitățile prevăzute.

BOTOȘANI :
Mijloace
mecanice,
suplimentare
pentru grăbirea lucrărilor.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

tivă organizată de întreprinderea
cinematografică. în program figu
rează decade și săptămîni ale fil
mului românesc, filmului documentar-științific și filmului pentru
copii, simpozioane, expuneri șl
mese rotunde consacrate marilor
teme abordate de creația cinema
tografică românească. (Cezar Ioana)
DÎMBOVIȚA. în organizarea
consiliului județean de educație po
litică și cultură socialistă, în aceas
tă lună se desfășoară in toate lo
calitățile județului un amplu ciclu
de manifestări cultural-artistice —
simpozioane, dezbateri, spectacole
de muzică, poezie și teatru — sub
genericul „Mesaje dîmbovițene în
timp". Manifestările au debutat cu
simpozionul „Omagiu independen
tei" și spectacolul festiv „Laudă
muncii". (Gheorghe Manea),

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit o tele
gramă din partea tovarășului Li
Giong Ok, premierul Consiliului Ad
ministrativ al Republicii Populare
Democrate Coreene, care adresează
sincere mulțumiri pentru felicitările
ce i-au fost transmise cu prilejul

realegerii sale în funcția de premier.
In telegramă se exprimă convin
gerea că relațiile tradiționale de
prietenie și colaborare existente în
tre poporul coreean și poporul ro
mân vor continua să se întărească
și să se dezvolte și in viitor și se
adresează primului ministru român
urări de noi succese în activitate.

Cronica

zilei

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării
economice internaționale, s-a întîlnit
luni la Timișoara cu Metod Rotar,
secretar federal pentru comerțul ex
terior al R. S. F. Iugoslavia.
Convorbirile care au avut loc cu
această ocazie se înscriu pe linia
dialogului tradițional dintre organele
de comerț exterior din cele două țări
pentru examinarea periodică a mo
dului cum se îndeplinesc sarcinile ce
rezultă din înțelegerile convenite la
cel mai înalt nivel în domeniul co
laborării economice reciproce.
Au fost examinate stadiul de rea
lizare a schimburilor comerciale pe
anul 1982 și principalele acțiuni de
cooperare economică, convenite in
tre întreprinderile românești și iu
goslave, stabilindu-se măsuri care
să faciliteze realizarea la nivelul pre
văzut a livrărilor reciproce de
mărfuri pe anul în curs și dezvol
tarea și diversificarea lor in anii ur
mători.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, Ion Constantinescu, președintele
Comerei de comerț și industrie, și
Kurt Mfihlbacher, vicepreședinte al
Camerei federale economice, evocind
bunele relații de colaborare econo
mică statornicite între țările noastre,
au arătat că această manifestare, ca
și „Zilele tehnicii românești", desfă
șurate la Vienă, se înscriu pe linia
preocupărilor reciproce de lărgire și
diversificare a cooperării românoaustriece pe plan economic și tehnico-științific.
La deschidere au participat Ion
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Gheorghe
Crăiniceanu, vicepreședinte al Băncii
Române de Comerț Exterior, repre
zentanți ai unor întreprinderi româ
nești de comerț exterior, numeroși
specialiști români și austrieci, zia
riști.
Au fost de față, Andreas Somogyl,
ambasadorul Austriei la București, și
membri ai ambasadei.
Festivitatea inaugurală a fost pre
cedată de o conferință de presă, în
cadrul căreia vicepreședintele Ca
merei federale economice a Austriei
a vorbit despre realizările științei și
tehnicii austriece.
(Agerpres)

★

La hotelul „Intercontinental" din
București a fost inaugurată, luni
după-amiază, „Săptămina tehnicii
austriece", organizată de Camera de
comerț și industrie a Republicii So
cialiste România și Camera federală
economică a Austriei.

• SPORT • SPORT • SPORT O SPORT
SPORTIVI ROMANI IN INTILNIRI INTERNAȚIONALE
RUGBI :
România-U.R.S.S. 18-3
Pe stadionul „Giulești" din Capita
lă, în prezența a peste 6 000 de spec
tatori, in ultimul său meci din ca
drul actualei ediții a campionatului
european de rugbi — „Cupa F.I.R.A.",
selecționata României a intîlnit re
prezentativa U.R.S.S., pe care a în
trecut-o cu scorul de 18—3 (6—0).
Punctele eehipei noastre au fost rea
lizate de Paraschiv, Aldea, Con
stantin (cite 1 eseu) și Podărescu (2
lovituri de pedeapsă), iar cele ale
formației sovietice de Bobrov, din
lovitură de pedeapsă.
Superioritatea tehnică a echipei
României s-a manifestat îndeosebi in
cea de-a doua repriză, cînd rugbiștii
noștri au deschis jocul, reușind să
marcheze trei eseuri.
în deschidere, selecționata secundă
a României a învins cu scorul de
29—21 (14—9) prima reprezentativă a
Cehoslovaciei.
FOTBAL :
Tricolorii în turneul
sud-american
Selecționata de fotbal a României
întreprinde un turneu în America de
Sud.
Din lot fac parte următorii 18 ju
cători ; Moraru, lordache (portari) ;
Rodnic, Iorgulescu, Andone, Bogdan,
Stănescu, M. Marian (fundași) ; Țicleanu, Boloni, Bălăci. Klein, Au
gustin. Balint (mijlocași) ; Gabor,
Cămătaru. Turcu și Geolgău (atacanți). Ștefănescu nu a făcut depla
sarea, fiind accidentat. Programul
meciurilor : 12 mai cu Argentina (la
Rosario) ; 15 mai cu Peru (la Lima) ;
18 mai cu Chile (la Santiago de
Chile).

România (B) — Iugoslavia (B)
2-0
La Alba Iulia s-a disputat meciul
internațional amical de fotbal dintre
selecționatele secunde ale României
și Iugoslaviei. Fotbaliștii români,
care au prestat un joc foarte bun. au
obținut victoria cu scorul de 2—0
(1—0), prin golurile marcate de Văetuș (min. 37) și Nicșa (min. 79). Par
tida, la care au asistat circa 20 000 de
spectatori, a fost arbitrată de S. Glavina (Iugoslavia).
Slecționata română a aliniat ur
mătoarea formație : Cavai. M. Zam
fir, Al. Nicolae, C. Solomon (Naghi),
Ungureanu, Petcu, Nicșa. Caștov
(Varga), Cîrțu, Cimpeanu IL Văetuș
(Șoiman).

„Trofeul Timișoara"
în organizarea clubului sportiv
„Politehnica Timișoara", în zilele de
12 șl 13 mai se va desfășura ediția a
Il-a a turneului internațional de
fotbal dotat cu „Trofeul Timișoara".

□E

rezervoarelor de hidrogen, care
• AUTOMOBILE ALE adurează
in prezent două ore.
• i
VIITORULUI.
Proiectanții
firmei .,Daimler-Benz" au pro
• CURENTUL ELEC
pus cîteva variante de auto
TRIC
VINDECĂ FRAC
mobile ale viitorului. Una din
ele folosește un motor de „Mer TURILE I La Garmisch Par- miimi din energia unei lămpi sul" se imprimă pe o bandă mag
de 25 wați. La cealaltă extre netică aflată într-o microcasetă.
cedes" de serie, însă cu unele

modificări care permit utiliza
rea drept combustibil a unui
amestec de hidrogen cu apă, în
locul benzinei sau al motorinei.
La începutul anului viitor, pe
autostrăzile din R.F.G. vor în
cepe să circule peste 100 de au
tomobile cu motoare adaptate
noului carburant. Ultima pro
blemă pe care o au de rezol
vat proiectanții s-ar părea să
fie minoră, dar fără ea utiliza
rea practică a noilor motoare
este complicată. Ea constă In ac
celerarea procesului de încărcare

tenkirchen (R.F.G.), medicul
Fritz Lechner și
fizicianul
Werner Kraus au aplicat în
practică o idee originală pentru
a vindeca „cu ajutorul electri
cității" fracturile. Ipoteza lor
— dealtfel acceptată de medi
cina oficială : curenții electrici
traversează continuu corpul
omului, iar o fractură de
os întrerupe acești curenți.
Pentru a-1 reuni, la una din
extremitățile osului fracturat
sînt implantați electrozi
fini
care transmit impulsuri mi
nime, de ordinul unei sutimi de

mitate, osul este înconjurat de
structuri in măsură să „cap
teze" și să retransmits
sar
cina electrică. Rezultatul apli
cării noii terapii electrice a
fost concludent : 300 de in
tervenții și tot atitea vindecări,
după cum afirmă cei doi specia
liști.

• MAȘINA DE SCRIS
PE BANDĂ MAGNETICĂ.
După cum se vede în fotografie,
înregistrarea la această mașină
se face cu ajutorul unor clape,
ca la mașina de scris, dar „scri

înregistrarea poate fi proiectată
apoi pe un display (ecran de vi
zualizare). Intr-o singură micro
casetă „încap" 100 de pagini.
Greutatea aparatului este de nu

La întrecere, care tinde să devină
tradițională, și-au anunțat participa
rea două formații de peste hotare cu
renume în fotbalul european : Espanol Barcelona (Spania) și Voivodina
Novi Sad (Iugoslavia). Din țara
noastră vor fi prezente virtuala di
vizionară „A“, F.C. Bihor, și bineîn
țeles echipa locală Politehnica. Pro
gramul turneului : miercuri vor avea
loc partidele Espanol Barcelona —
F.C. Bihor și Voivodina Novi Sad —
Poli Timișoara, urmind ca joi în
vingătoarele din prima zi să-și dis
pute trofeul, iar Învinsele locurile
3—4. Cele patru partide vor fi găz
duite de stadionul „1 Mai" din Timi
șoara (Cezar Ioana).
CANOTAJ :
„Regata Pancearevo"
în ultima zi a concursului inter
național de canotaj academic „Rega
ta Pancearevo" sportivii români au
obținut alte șase victorii, clasindu-se
pe primul loc în probele de schif
simplu (Valeria Roșca-Răcilă). 2 fără
cirmaci, 4 plus 1 vide și 8 plus 1 —
la feminin, 2 fără cirmaci și 4 fără
cirmaci — la masculin.
în cele două zile de intreceri, re
prezentanții țării noastre au terminat
învingători în 11 probe.

CICLISM :
„Cursa Păcii"
Desfășurată pe traseul Praga —
Hradec Kralove. pe o șosea cu multe
urcușuri dar într-o trenă foarte ra
pidă, prima etapă a celei de-a 35-a
ediții a „Cursei Păcii" a fost cîștigată de ciclistul olandez Johannes
Lammerts in 4h 21’29". Printre ani
matorii acestei etape s-au numărat
Mircea Romașcanu (locul 7). Traian
Sirbu (locul 12) și Constantin Pa
raschiv (locul 20). sosiți cu plutonul
fruntaș, la 51” față de învingător.
Pe echipe, etapa a revenit forma
ției U.R.S.S., urmată de R.D. Ger
mană și România. în clasamentul
general individual conduce Lam
merts, secundat de sovieticul Riho
Sun.
Astăzi se dispută etapa a 2-a,
Hradec Kralove — Olomouc (149 km).
BOX :
Compionatele mondiale
In optimile de finală ale campio
natelor mondiale de box de la Miinchen, pugilistul român de categorie
ușoară, Mircea Fulger, a obținut o
spectaculoasă victorie la puncte (de
cizie 4—1) în fata italianului Mauri
zio Ronzoni.
In sferturile de finală, la ca
tegoria semiușoară. boxerul român
Viorel Ioana a obținut un spectaculos
succes, învingîndu-1 prin abandon în
repriza a treia pe italianul Rusolillo.
intrind, astfel, pină în prezent, In
posesia medaliei de bronz.

mai 400 de grame, iar dimensiu
nile lui — de 20 pe 7,5 cm. A
fost creat de specialiștii firmei
japoneze „Panasonic".

circa cinci tone. Întîmplarea nu
a avut un sfîrșit tragic numai
pentru că, înainte de a se prinde
în plasă, cașalotul a fost vlăguit
în bună măsură într-o luptă cu
Al... un alt uriaș al lumii subacvatice.

• PRIZONIERI
CAȘALOTULUI. Recent- 0

echipă de pescari birmanezi au
trecut printr-o încercare drama
tică în Golful Bengal. Dună ce
și-au instalat plasele la circa un
kilometru și jumătate de țărm,
pescarii au constatat cu uimire că
intreaga flotilă de bărci este tra
să cu o forță irezistibilă spre
larg. Lupta oamenilor cu „drago
nul mării" a durat 48 de ore, răs
timp în care nu o dată erau pe
punctul de a pieri sub valuri.
Cînd, în sfîrșit, „monstrul" a pu
tut fi adus la mal, el s-a dovedit
a fi un cașalot de peste zece me
tri lungime și cu o greutate de

• CRISTALE PENTRU
LASERI. Cercetătorii din Poz
nan (R.P. Polonă) au sintetizat
un nou compus cristalin în care
atomii unor metale rare se unesc
cu atomi de fosfor și oxigen.
Noile cristale slujesc la fabri
carea unor laseri care prezintă
avantajul că pot emite fascicule
de lumină pe trei lungimi de
undă diferite. Se crede că ase
menea laseri își vor găsi apli
cații practice în sistemele de
telecomunicații bazate pe fibre
optice.
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Președintele Reagan propune angajarea
Întîlniri ale vicepreședintelui Consiliului
de negocieri sovieto-americane
în vederea reducerii arsenalelor nucleare
de Stat al României

COSTA RICA

Elocventă ilustrare a amplului ecou și aprecierii
deosebite de care se bucură gîndirea și acțiunea
politică a președintelui României,
în Editura „Edimez" din Roma a apărut volumul:

„CEAUȘESCU Șl ROLUL INTERNAȚIONAL
AL STATELOR MICI Șl MULOCII"
Un nou vaium dedicat personalității proeminente a
președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a văzut lumina tiparului in Editura
„Edimez" din Roma. Intitulat „CEAUSESCU Si ROLUL
INTERNAȚIONAL AL STATELOR MICI Șl MIJLOCII",
volumul este realizat de Gian Luigi Berti, cunoscut om
politic și scriitor din San Marino, ales în mai multe
legislaturi membru al Consiliului Marq și General
(Parlamentul Republicii San Marino), fast ministru și

„încă înainte de a se
afirma spiritul politic al
Conferinței de la Helsinki
pentru securitate și coo
perare în Europa. Româ
nia a fost națiunea care
a întreprins
inițiative
autonome, instaurînd în
politica externă un dialog
deschis, in afara blocu
rilor" — se subliniază din
primele rînduri ale pre/»
feței. Relevind consec
venta cu care tovar?Cul
Nicolae Ceaușescu a ^istinut și susține ~ " ' *
poziție, autoruld a
că
președintele
țjfcmâniei
este cunoscut
multi
ani ca indi’XIinind
.. ....... J „un
rol de ..iseru^are
înser,"
in momentele
de,
-L deJîriză majoră",
ceea ce 'See. ca România
să detiA?.
„_ rol deose'l’Lrtă „un
bit. 'JZ legătură, atit in
cc privește Occidentul și
F/tropa centrală si 1răsă
*ytropa
riteană. cit și țările neAteană.
aliniate".
„Am avut ocazia să-l
intilnesc de trei ori
pe președintele Nicolae
Ceausescu, la Roma și la
București, atit in calita
tea mea de prim-ministru. cit și in aceea de
președinte al Comisiei de
politică externă a Came
rei Deputaților a Parla
mentului italian. întot
deauna am admirat voin
ța fermă a șefului statu
lui român de a contribui
la depășirea dificultăților
existente in calea pro
cesului de destindere, a
înțelegerii între popoare,
a cooperării europene" —
scpft; Giulio Andreotti.
„Președintele
Nicolae
Ceaușescu — evidențiază
acesta in continuare — se
bucură de inalt prestigiu
și considerație pe plan
mondial. Rolul său deose
bit de pozitiv pe arena
internațională se înteme
iază pe buba sa credință,
pe voința sa de pace, pe
dorința de a sprijini cau
za comună a tuturor po
poarelor". Arătînd apoi
că nu o dată a primit la
Camera Deputaților a
Parlamentului italian do
cumente și mesaie din
partea Marii Adunări Na
ționale a României, pline
de idei foarte înțelepte și
de considerații dintre cele
mai echilibrate in cadrul
conjuncturilor europene și
mondiale mai delicate. An
dreotti subliniază : ’..Por
nind de la aceste rațiuni,
se poate spuiye că poziția
României, a președintelui
său privind rolul inter
național al statelor mici
și mijlocii, prezentată in
acest volum, este de mare
actualitate".
După ce se referă la o
serie de evenimente . in
ternaționale. îndeosebi din
perioada postbelică, ac^centuînd modul in care

semnatar, în calitate de reprezentant al țării sale, al
Actului final al C.S.C.E. de la Helsinki, în 1975.
Lucrarea, consacrată concepției președintelui Nicolae
Ceaușescu privind roiul statelor mici și mijlocii pe arena
mondială, este prefațată de Giulio Andreotti, lider al
Partidului Democrat-Creștin, de guvernămînt, fost primministru, președinte al Comisiei de politică externă a
Camerei Deputaților a Parlamentului italian.

s-a pus problema rolului
sțateloj în politica mon
diali), semnatarul nrefeței
menționează că, odată cu
Q6nferința de la Helsinki,
au fost create premisele
pentru o atenuare trep
tată a blocurilor și pen
tru stimularea unor ra
porturi bilaterale tot mai
intense intre state. „As
tăzi. mai mult ca oricînd,
în fata crizelor care nu

care, din nefericire, a lip
sit în mod frecvent" — se
spune în încheierea pre
feței.
Deschizînd volumul cu
un portret al președintelui
Nicolae Ceaușescu și cu o
suită de date semnificati
ve privind viața și activi
tatea sa politică, autorul
lucrării. Gian Luigi Berti.
evidențiază, în cele șapte
capitole
ale
lucrării.

K '

■

pot fi privite nici cu indi
ferență, nici cu mijloace
iraționale, spiritul Hel
sinki apare ca singura cale
valabilă pentru construi
rea treptată (natura nu
înaintează prin salturi) a
unei conviețuiri mai echi
tabile și garantate. în ca
drul căreia și națiunile
mici și mijlocii trebuie
să-și afirme voința și
autoritatea corespunzătoa
re. Nu putem uita, dealt
fel. că cele mai mari fric
țiuni care au pus in pe
ricol pacea s-au ivit întot
deauna in țările mici. De
aceea, este necesar să se
ceară — cum reiese amplu
și din concepția și acțiu
nile președintelui Nicolae
Ceaușescu — ca noua or-,
dine, despre care se vor
bește atît de mult, să re
valoarea
de
cupereze
internațională,
dreptate

concepția țării noastre,
a președintelui Nicolae
Ceaușescu privind rolul
international al statelor
mici și mijlocii, pornind
de la realitatea lumii con
temporane.
„Concepțiile președin
telui Nicolae Ceaușescu
expuse in termeni clari,
atit in România, cit și pe
plan internațional — scrie
autorul cărții — dobindesc, evident, valoare de
principiu, semnificația de
credibilitate și de eficaci
tate pentru realizarea unei
ordini internaționale baza
te cu adevărat pe dezvol
tarea cooperării".
Președintele Ceaușescu
— relevă Gian Luigi Ber
ti — este un tenace și ne
obosit susținător al „utili
tății unei prezente crescinde, tot mai ferme a
statelor mici și mijlocii pe

arena internațională", ast
fel incit lumea să nu de
vină — pentru a folosi o
expresie sugestivă a sa —
o tablă de șah pe care
statele să fie piese acțio
nate după bunul plac. în
acest context, autorul in
serează și vizita întreprin
să de președintele Nicolae
Ceaușescu în Republica
San
Marino,
ca
o
mărturie a principiului
potrivit căruia relațiile
dintre state și dintre po
poare nu sint condiționa
te de raporturile de forță
sau de mărime, ci de va
lori umane și de idei,
susținute de dorința comună profundă de respectare a propriilor individualități, de prielenie
și înțelegere.
în interviurile acordate
organelor de presă, în
cuvîntări rostite în fața
poporului român, precum
și în cursul schimburilor
de vederi cu repre
zentanții a numeroase
state — arată autorul căr
ții — președintele Nicolae
Ceaușescu reafirmă teme
le angajării țărilor mici și
mijlocii, necesitatea ca
acestea să acționeze unite
pentru triumful justiției,
al egalității între națiuni,
al responsabilității directe a acestor, state, alături
de cele mari, pentru soarși
ta păcii
.
. a civilizației
umane. Lucrarea sublinia
ză. totodată, că în con
cepția României toate sta
tele — mari sau mici —
trebuie să contribuie la
eliminarea focarelor de
tensiune de pe glob, pen
tru rezolvarea probleme
lor ce preocupă omenirea,
în scopul prevenirii unui
nou război, pentru întări
rea prieteniei și a coope
rării intre popoare, in
staurarea unor relații de
deplină egalitate intre na
țiuni. pe baza respectării
voinței și aspirațiilor fie
cărui popor. Președintele
Nicolae Ceaușescu — re
levă autorul — militează
pentru soluționarea pe
cale pașnică a conflictelor
și a problemelor contro
versate. pentru realizarea
securității internaționale,
salvgardarea drepturilor
omului, edificarea păcii in
lume.
Lucrarea publicată de
Gian Luigi Berti este
amplu ilustrată cu fo
tografii prezentînd mo
mente din activitatea des'
fășurată pe plan interna
țional de președintele
Nicolae Ceaușescu. îndreptată pe făgașul cooperării între state, din
colo de sistemele lor poli
tice și ideologice.
(Agerpres)^

SAN JOSE 10 (Agerpres). — Aflat
la San Jose, cu ocazia participării la
ceremoniile de instalare a noului
președinte costarican, Luis Alberto
Monge, tovarășul Petru Enache, vice
președinte al Consiliului de Stat, a
avut o convorbire cu fostul președinte
al țării, Rodrigo Carazo, care a ru
gat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, un salut
cordial și prietenesc, urări de sănă
tate și fericire personală, de progres
și prosperitate poporului român și
dorința de a-și aduce, în continuare,
contribuția la dezvoltarea bunelor
relații de prietenie și cooperare din
tre România și Costa Rica.
Tovarășul Petru Enache a avut, de
asemenea, întîlniri cu Jose Figueres, președintele Partidului Eliberarea
Națională
din
Costa
Rica — partid de guvernămînt — și
cu Oscar Arias, secretar general al
partidului. Cei doi lideri politici costaricani au transmis un salut cor
dial. plin de afecțiune, secretarului
general al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Ei au subliniat hotărîrea conducerii
Partidului Eliberarea Națională de
a continua bunele raporturi cu Parti
dul Comunist Român și de a sprijini
dezvoltarea relațiilor de prietenie și
cooperare dintre România si Costa
Rica.
Mulțumind pentru aprecierile făcute

la adresa poporului român, a jșecretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Petru Enache
'
a reafirmat hotărîrea părții române
i
de a dezvolta in continuare bunele
relații ce s-au statornicit; între
Partidul Comunist Român șii Partidul Eliberarea Națională din Costa
Rica, în interesul celor două țări și
popoare, al prieteniei dintre ele.
Programul tovarășului Petru Enache
a cuprins și convorbiri cu Alberto
Fait, prim-vicepreședinte al Repu
blicii Costa Rica. și Armando Arauz,
vicepreședinte al tării. Au fost abor
date probleme privind dezvoltarea
relațiilor pe multiple planuri dintre
România și Costa Rica. S-a subliniat
hotărîrea celor două părți de a in
tensifica, prin eforturi comune,
schimburile comerciale bilaterale și
cooperarea în domeniile industriei
miniere, chimice și al sectorului
agrozootehnic.
Vicepreședintele Consiliului de
Stat al Republicii Socialiste România. tovarășul Petru Enache. a avut
întîlniri și cu Fernando Volio. mi
nistrul costarican a! relațiilor ex
terne. A fost evidențiată dorința co
mună de a intensifica conlucrarea
dintre cele două țări în cadrul
O.N.U., al „Grupului celor 77“ și al
altor organizații internaționale, pen
tru promovarea idealurilor de pace,
de înțelegere și cooperare interna
țională.

Reprezentantul P.C.R. s-a intilnit cu președintele

In condițiile crizei economice și creșterii șomajului, in Franța, ca și
a
in alte țări
..... vest-europene,
__ ,
.
. se
. manifestă o .preocupare intensă pentru
.
stăvili sosirea de noi imigranți și a-i determina pe cit mai mulți străini să se
intoarcâ in țările de origine. Astfel, în 1974, imigrația legală a fost oprită,
dar cea „clandestină" a continuat - ceea ce a dus la creșterea numărului
„ilegalilor" și la agravarea problemelor pe care le ridică „străinii". Cu
începere din septembrie 1981, guvernul francez a trecut la aplicarea unor
măsuri privind reglementarea situației „clandestinilor", operație in urma
căreia cei care nu vor fi „legalizați" devin expulzabili.
Date fiind problemele complexe pe care le ridică aceste măsuri,
îngrijorarea și deruta care domnesc in rindurile imigranților, ziarul „Le
Monde" o întreprins o amplă anchetă, ale cărei date esențiale și con
cluzii au format obiectul unui ciclu de patru articole publicate recent,
din care redăm mai jos aspecte și aprecieri revelatoare.

UN ADEVĂRAT TURN BA
BEL AL RĂTĂCIRII. Autorul
articolelor din „Le Monde". Philippe
Boggio, și-a început ancheta în sala
de așteptare a „Casei muncitorilor
imigranți", unde — scrie el — se în
ghesuiau zeci și zeci de „sans pa
piers" (imigranți fără documente le
gale de ședere în țară — n.r.). Ve
niți din Maghreb, din țări africane
sau d.in Asia, ei alcătuiesc un ade
vărat ' Turn Babei al rătăcirii. Cite
ocoluri, cite obstacole înainte de a
ajunge la capătul acestor călătorii
nesigure ! Cîte speranțe și iluzii tre
buie să fi avut pentru a se hotărî
să-și încredințeze soarta in miinile
acestor organizatori de transporturi
ilegale, ale acestor „Pliere" spolia
toare care de la un capăt la altul al
planetei s-au specializat in expedie
rea de... oameni în țări străine —
transporturi prin nimic garantate.
Iată, de pildă, un cuplu de turci, care
s-au lăsat „convinși" că in Franța
vor găsi .,Eldorado“-ul rîvnit. Desi
gur, ei au fost foarte repede deza
măgiți. cu toate acestea, pentru a-și
respecta promisiunile, și-au adus și
alte rude de-ale lor, fără să le dez
văluie in prealabil crudul adevăr al
situației. Iată-1 și pe Ahmed, un ma
rocan carp, i,nainfe de a învăța să se
ferească de polițiști și să evite me-

troul din cauza controalelor prea
dese, a fost expulzat și apoi a dat
5 000 de franci pe un pașaport fals
cu care a revenit în Franța, imbarcat pe un vapor, în compania unor
turci travestiți in turiști. Iată și un
grup de haitieni care au călătorit
40 de zile pe un vas vechi de cind
lumea ; sau un grup de pakistanezi
care au plătit 2 000 de franci fran
cezi unor șoferi vest-germani ca să-i
treacă prin pădurile ce formează
frontiera dintre R.F.G. și Franța,
survolate de avioane ale poliției de
frontieră.

ȘOCUL DEZRĂDĂCINĂ
RII. Trecerea cu vaporul, zborul
deasupra Mediteranei, recurgerea
pentru trecere la „filiere" legale sau
clandestine — se arată intr-un alt articol al serialului din „Le Monde" —
nu sint decît începutul aventurii,
care devine din ce in ce mai greu
de suportat pe măsură ce noul sosit
ia contact cu realitățile concrete din
țara-gazdă. „Mirajele opulentei, ii apar noului venit tulburătoare.' fiind
de natură să-i creeze un complex de
inferioritate, să facă din el un privitor
plin de invidie, să-i impună poate cea
mai umilitoare supunere".
Noul venit resimte de la început
efectele dezrădăcinării de patria lui.

condiția de străin în țară străină. Ti
pic în această privință este traiul
noilor imigranți în Porte d’Aix, un
cartier al orașului Marsilia care a
devenit, cu timpul, o stație de tran
ziție, 0 instalație de „decompresiune"
înainte de a înfrunta vicisitudinile
exilului, obstacolul prim, întotdeauna
cel mai greu de trecut, într-o cursă
cu obstacole. „Porte d’Aix — scrie
«Le Monde» — primește. în chiar
inima metropolei sudice, aproape
jumătate din cei care vin să-și în
cerce norocul în Franța sau in Eu
ropa de nord. în 1980, 1 300 000 de
străini au trecut, la venire sau la
întoarcere, pe străduțele strimte, în
țesate de lume, gălăgioase care for
mează cartierul. Pentru o zi. o lună,
un an, noii veniți încearcă aici sen
timentul copleșitor al despărțirii de
țară, de familie și efectele inițierii
la rinduielile dramatice ale imigra
ției.
Cei intrați clandestin încearcă aici
să se facă pierdut! în așteptarea adrejsei unui patron dispus să le dea
ceva de lucru la Paris, in Belgia sau
în Suedia. Cei mai descurcăreți în
cep să facă mici negoțuri ambulante,
afaceri «pe picior» ; unii celibatari
își găsesc un... adăpost pe lingă fe
mei deocheate ; multi dintre ei își
vor face veacul ia baruri. Istoria
acestui cartier dă impresia că el a
fost creat pentru a încuraja afluxul
de mină de lucru ieftină, pentru a
camufla lipsurile unei piețe oficiale
a muncii. Imigrația modernă și-a
făcut aici un centru organic, cu con
știința că el reprezintă un dublu abandon : acela al tării de origine și
acela al țării primitoare".
Noii veniți sint de la început vic
time ale exploatării și tendințelor de
îmbogățire pe seama lor a tot soiul de
afaceriști veroși, intre care și a unor
foști „imigranți", care s-au aciuat
aici cu decenii în urmă. „Imigranții
au creat la Marsilia propria lor pia
ță, care de la ultimul război mon
dial s-a lărgit continuu pentru a
atinge dimensiunea unei mici «eco
nomii paralele». Porte d’Aix este in
centrul unei vaste pinze de păianjen
cuprinzind oameni, mărfuri și infor
mații. Ramificațiile sale, cu miile de

WASHINGTON 10 (Agerpres). —
într-un discurs pronunțat la Univer
sitatea din Eureka, statul Illinois,
președintele S.U.A., Ronald Reagan,
a anunțat că propune Uniunii Sovie
tice angajarea de negocieri în ve
derea reducerii puternice a arsena
lelor nucleare, transmit agențiile
A.P. și U.P.I. El a spus câ Statele
Unite doresc să reia un dialog „se
rios și de bună credință" cu U.R.S.S.,
fără a renunța la vigilență.
Informind că a dat dispoziții
grupului american de negociatori
pentru convorbirile privind reducerea
armamentelor strategice — START
— să propună negociatorilor sovietici
un plan de reducere practică, graduală a acestor arme, președintele
Reagan a arătat : „Punctul central
al eforturilor noastre va fi reducerea
semnificativă a celor mai destabili
zatoare sisteme — rachetele balistice,
numărul încărcăturilor nucleare pe
care ele le transportă și potențialul
lor distructiv". El a adăugat că „va
cere ca nu mai mult de jumătate din
aceste încărcături să fie amplasate
la baze terestre", relatează agențiile
de presă occidentale. „La sfirșitul
primei faze a reducerilor START —
a arătat președintele Reagan — pre
conizez ca încărcăturile rachetelor
balistice — cea mai serioasă amenin
țare cu care sîntem confruntați — să
fie reduse la plafoane egale; cel
puțin cu o treime sub nivelurile ac
tuale". în faza a doua, se va căuta
să se obțină „plafoane egale pentru

celelalte elemente ale forțelor nu
cleare strategice". „In ambele faze —
a spus el — vom insista asupra pro
cedurilor de verificare pentru a asi
gura îndeplinirea acordului". „Am
scris președintelui Brejnev și am
dat indicații secretarului de stat Haig
să abordeze guvernul sovietic în pri
vința începerii de negocieri oficiale,
cu cel mai apropiat prilej, asupra
reducerii armamentelor nucleare
strategice", „Sperăm ca negocierile
să înceapă la sfirșitul lui iunie", a
adăugat R. Reagan.
„Sarcina importantă de reducere
și de restructurare a forțelor noas
tre strategice pentru a întări stabi
litatea va necesita numeroși ani de
eforturi susținute, a continuat pre
ședintele american. Trebuie să cău
tăm realizarea unor acorduri care să
fie verificabile, echitabile și care să
aibă o anumită semnificație pe plan
militar. Acorduri care nu dau decît
o aparență a controlului asupra ar
mamentelor generează iluzii pericu
loase", cea mai mare amenințare
privind un război nuclear existentă
astăzi în lume provenind din „insta
bilitatea crescîndă a echilibrului
nuclear...".
Președintele Reagan a declarat,
de asemenea, că speră că va putea
fi organizată o întîlnire cu preBrejnev.
ședințele Leonid
_
... în luna
iunie la New York. „Dacă aceasta
nu va avea loc — a spus el — sper
că vom putea aranja o viitoare intîlnire de la care să se poată aștep
ta rezultate pozitive".

Evoluția conflictului anglo-argentîr ian
Tovarășul Iosif Banc, membru
Comitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R., care a luat parte la
Congresul Partidului Socialist Popu
lar din Danemarca, a avut o întîlnire cu tovarășul Gert Petersen, pre
ședintele Partidului Socialist Popu
lar din Danemarca.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, au fost
transmise tovarășului Gert Petersen
un salut călduros, urări de sănătate
și calde felicitări pentru realegerea
sa în funcția de președinte al Parti
dului Socialist Popular.
Președintele Partidului Socialist

Popular a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu sincere
mulțumiri pentru urările adresate,
împreună cu salutul său cordial,
prietenesc și cele mai bune urări de
sănătate și fericire, de succese tot
mai mari poporului român în con
strucția socialismului.
Cu prilejul întilnirii s-a exprimat
dorința reciprocă de a se acționa în
continuare pentru dezvoltarea legă
turilor de prietenie, colaborare și so
lidaritate dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Socialist Popular,
în interesul celor două partide și po
poare, al cauzei păcii și colaborării
internaționale.

agențiile de presa
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REUNIUNE IN PROBLEMELE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. In capitala
Kenyei au început lucrările sesiunii speciale a Programului O.N.U. pen
tru mediul inconjurător (U.N.E.P.). Reprezentanți din numeroase țări ale
lumii vor analiza rezultatele obținute de U.N.E.P. în cei zece ani de
existență și vor stabili obiectivele pentru perioada următoare.

PROBLEMA NAMIBIANA. în
localitatea tanzaniană Arusha au
început luni lucrările sesiunii ex
traordinare a Consiliului O.N.U.
pentru Namibia. Președintele Or
ganizației Poporului din Africa de
Sud-Vest, Sam Nujoma, a afirmat
că S.W.A.P.O. este gata să treacă
la îndeplinirea prevederilor rezo
luției 435 a Consiliului de Secu
ritate. inclusiv la semnarea unui
acord de încetare a focului cu
R.S.A. Pentru a se pune capăt ter
giversărilor accesului la indepen
dență al Namibiei, a arătat el. tre
buie organizată o conferință inter
națională in jaceastă problemă, de
tipul celei de la Geneva in pro
blema Rhodesiei.
NEOFASCIȘTI ARESTAȚI IN
SPANIA. 16 membri ai unei orga-

nizații neofasciste de tineret, acu
zată de acte de vandalism desfășu
rate la Barcelona, au fost arestați
de poliția spaniolă. Totodată, la do
miciliul unor persoane bănuite că
fac parte din grupări de extremă
dreaptă au fost descoperite arme
de foc și produse chimice destinate
producerii explozivilor.
O AMPLA OFENSIVA ÎMPO
TRIVA ARMATEI PARTICULARE
(„Shan United Army"), a unuia din
tre cei mai mari traficanți de dro
guri, a fost declanșată de forțele
guvernamentale thailandeze, care
operează intr-o zonă situată la opt
kilometri de frontiera cu Birmania
și sint sprijinite de elicoptere, ar
tilerie grea și vehicule blindate.
Dispunînd de o armată de cel pu
țin 2 000 de persoane, șeful1 bandei,

Calea imigrării, calea dezamăgirii și umilințelor

—
Constatările unei anchete întreprinse de ziarul „Le
Monde“, pe marginea unor recente măsuri privitoare
la muncitorii străini în Franța

• Se preconizează, intr-o primă fază, diminuarea încărcăturilor
rachetelor balistice cu cel puțin o treime sub nivelurile actuale

puncte de ancorare în exil, acoperă
Franța, Beneluxul, Europa de nord.
Orașele, ca și satele. Aici, comerțul
ilegal începe cu -negustorii de somn(cei care închiriază cite un loc de
dormit pe un pat — n.r.). Tari
fele practicate, condițiile de igie
nă sint intolerabile. Dar și co
merțul legal — cafenele, restaurante,
hoteluri modeste — încap pe mîinile
unor . foști imigranți îmbogățiți pe
seama noilor veniți. Aceasta ascute
concurenta cu localnicii și, implicit,
antagonismele, xenofobia. Nu întîmplător, cartierul a devenit renumit că
rău famat ca urmare a frecventelor
acte de violență, incidentelor și tul
burărilor".

„INTRAREA STRICT IN
TERZISĂ". Dacă la începutul pe
rioadei postbelice, imigrația a fost
stimulată din cauză că oferea mină
de lucru ieftină și nevoită să accepte
muncile cele mai puțin calificate și
mai „murdare", în anii din urmă, ca
urmare a crizei economice și a am
ploarei pe care a luat-o șomajul, autbritățile franceze au luat severe
măsuri restrictive. „Le Monde" ci
tează declarația ministrului de in
terne, Gaston Defferre, care a in
vocat „imposibilitatea in care se află
Franța, ținind seama de situația pe
piața muncii, de a primi .noi munci
tori străini". „începind din 1974
— precizează «Le Monde» — cînd a
fost oprită imigrarea Jegală, Franța
a impus, de fapt, un statut fragil,
plin de riscuri, de cheltuieli suplimentare celor care doreau să gă
sească acolo un loc de muncă. In
iulie 1981, poliția aerului și frontie-

relor a primit ordin să Întărească
controalele și să pu permită intra
rea de «noi sosiți». Totodată, s-a de
cis sporirea numărului documen
telor care sînt cerute la frontieră,
pentru a se împiedica infiltrarea ce
lor care, veniți ca turiști, încearcă să
rămînă pe teritoriul francez".
In contextul acestor măsuri se în
scrie și operația, în curs de desfă
șurare. privind reglementarea situa
ției celor din categoria „sans papiers".
O măsură considerată pozitivă în
principiu, dar care. în practică, nu și-a
atins decît parțial obiectivele. Pină la
data anchetei n-au fost depuse decît
140 000 de dosare, deși se apreciază
că cel puțin 300 000 de imigranți sînt
în' această situație. Desigur, nu dintr-un „gust ai clandestinității" — cum
au pretins unii oficiali — ci mai ales
din cauza a ceea ce autorul denu
mește „rezistența patronală". „Ce?
rindu-li-se imigranților să facă do.vada mai întîi a unui contract de
. muncă și a unui «loc de muncă sta
bil», patronii care îi foloseau pe «ile
gali» au pus tot felul de bete in
roate procedurii de reglementare.
Decît să se semneze un contract de
muncă, care implică un minimum
de salariu și cotizații sociale, respec
tivii patroni «la negru» preferă să
arunce pe drumuri imigranții recru
tat’. Din, această teamă, mulți mun
citori străini nu iși fac formele de
«legalizare» a situației. Iar peste ju
mătate din cei care au prezentat do
sare n-au putut face dovada unui
«loc de muncă stabil». Iată-1. deci pe
acest muncitor năpăstuit în situația
fie de a se condamna la șomaj, fie
constrîns să rămînă «clandestin» și
deci cu perspectiva de a fi expulzat".

Ancheta publicată de ziarul „Le Monde" oferă lin tablou revelator
pentru drama imigrației in Franța. Relatări apărute in ultima vreme in
presa occidentală — dintre care unele au fost reproduse și în ziarul
nostru — arată că situații similare se intilnesc și în R. F. Germania. Belgia,
Olanda, Suedia și alte țări vest-europene. Desigur, problemele au aspecte
diferite într-o tară sau alta, dar este caracteristic că in prezent in toate
aceste țări, afectate de criză și șomaj, se iau măsuri pentru stăvilirea
imigrației și pentru retrimiterea muncitorilor străini in țările de origine.
Se poate spune cu deplin temei că niciodată n-a fost atit de evidentă
ca in prezent vitregia soartei celor care, părăsindu-și patria in căutarea
unui trai mai ușor, ajung pradă adversităților de tot felul, deziluziilor
și disperării.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, care se află
în contact cu reprezentanții țărilor
implicate in conflictul privind Insu
lele Malvine (Falkland), a declarat
luni că există „motive să se spere"
că Anglia și Argentina ar putea ajun
ge la o reglementare pașnică.

La Londra și la Buenos Aires s-a
anunțat că forțe aeronavale britanice
au atacat in Insulele Malvine
(Falkland) obiective din Puerto Argentino (Port Stanley) și din Puerto
Darwin. Totodată, din cele două ca
pitale s-au prezentat versiuni conKhun Sa,
70 la sută
provenind
numele de

controlează aproximativ
din comerțul cu opium
din zona cunoscută sub
„Triunghiul de aur".

CONGRESUL MIȘCĂRII FRAN
CEZE ÎMPOTRIVA RASISMULUI,
desfășurat la Paris, și-a încheiat
lucrările. Participanții au dezbătut,
timp de două zile, probleme legate
de lupta împotriva manifestărilor
rasiste din țară și din întreaga
lume, precum și împotriva acțiuni
lor organizațiilor de extremă
dreaptă care propovăduiesc ideolo
gia rasistă.

REALEGERE. Postul de radio
Conakry, reluat de agenția Reuter,
anunță că Ahmed Sekou Toure a
fost reales, pentru un nou mandat
de șapte ani. în funcția de pre
ședinte al țării.
DUPĂ 37 DE ANI. In cursul lu
crărilor efectuăte recent intr-o sub
urbie a capitalei nipone, pentru
construirea traseului unui tren de
mare viteză, a fost descoperită o
bombă de o tonă, lansată, in timpul
celui de-al doilea război mondial,
de un bombardier american. Pen
tru a se realiza dezamorsarea bom
bei, operație care a durat cinci ore,
au fost anulate cursele a 270 de tre
nuri și au fost evacuate din zona
periculoasă peste 15 000 de persoa
ne — relatează agenția France
Presse.

Conferința anuală
a O.C.E.D.
PARIS 10 (Agerpres). — Luni au
început la Paris lucrările conferin
ței ministeriale anuale a Organiza
ției pentru Cooperare Economică și
Dezvoltare (O.C.E.D.) la care parti
cipă miniștrii finanțelor și econo
miei din cele 24 de state membre.
Ei examinează cu prioritate princi
palele fenomene negative apărute
în economia țărilor occidentale. între
care ratele ridicate ale dobînzilor
practicate de S.U.A., inflația și șo
majul. flagel care se prevede să afecteze 30 milioane de persoane la
sfirșitul anului viitor în țările res
pective. în acest sens, ministrul
francez al finanțelor. Jacques Delors,
a afirmat că „ratele înalte ale do
bînzilor americane i-au descurajat
pe investitori și au sporit riscul
transformării recesiunii in depre
siune".

tradictoril in legătură cu soarta unui
vas de pescuit argentinian : in timp
ce, potrivit surselor britanice, vasul,
care ar fi întreprins acțiuni de su
praveghere. ar fi fost capturat, sur
sele argentiniene au declarat că nava,
care efectua operațiuni normale de
pescuit, a fost scufundată.
distrugătorului
britanic
Epava
Sheffield, avariat în urmă cu șase
zile de o rachetă argentiniană, s-a
scufundat, a anunțat Ministerul briprecizînd că la
tanic al Apărării.
.
bordul epavei nu se mai afla nimeni.
Guvernul argentinian a impus o in
terdicție temporară in ce privește
intrarea în țară a cetățenilor britanici.

acestei săptămîni
MARfl. 11 MAI

• Se deschide la Geneva se
siunea Consiliului pentru Comerț
și Dezvoltare al U.N.C.T.A.D.; pe
ordinea de zi : efectele crizei
economice mondiale și necesita
tea instaurării noii ordini eco
nomice internaționale.

MIERCURI, 12 MAI

• La Helsinki se deschide
reuniunea Fondului Monetar In
ternațional (F.M.I.) și Băncii
mondiale (B.I.R.D.).
JOI. 13 MAI
• La Viena începe o nouă
rundă a negocierilor privind re
ducerea reciprocă a trupelor și
armamentelor in Europa cen
trală (M.B.F.R.).

VINERI, 14 MAI

• Se deschid lucrările Con
gresului extraordinar al P.C. Fin
landez și ale Cong 'ului al
XVIII-lea al P.C. din Ir' >
• La Tokio are loc Conferința
internațională consacrată dezar
mării și creării de zone denuclearizate, inițiată de Partidul
Socialist din Japonia.
SIMBATA, 15 MAI

• Se deschid lucrările Con
gresului al lll-lea al Partidului
Comunist din Grecia (interior).

• La Belgrad are loc prima
sesiune a noii legisloturi a Adu
nării R.S.F.I., care urmează să
aprobe componența și progra
mul noului guvern.

DUMINICĂ, 16 MAI
• Alegeri prezidențiale
Republica Dominicană.

în

ORIENTUL MIJLOCIU
Raid al aviației israeliene in sudul Libanului, soldat cu 16
morți și 58 răniți • Ciocniri violente în orașul libanez Tripoli
BEIRUT 10 (Agerpres). — Avioa
ne militare israeliene au survolat
luni sudul Libanului, iar nave de
. război au patrulat coastele libaneze
de la Marea Mediterană, relatează
agenția Associated Press.
Bilanțul victimelor raidurilor avia
ției militare israeliene de duminică
împotriva sudului Libanului se ri,dică la 16 morți și 58 de răniți. Peste 15 localități, ca și unele baze palestiniene. au fost afectate
______ de
. _ bom___
bardamente. Avioanele israeliene. se
precizează din aceeași sursă, au mi
traliat șoseaua cafe merge de-a lun
gul țărmului libanez, unde traficul
a fost întrerupt peste trei ore. Asupra mai multor localități au fost
lansate bombe cu explozie intîrziată.
Autoritățile libaneze au informat
duminică seara O.N.U. asupra rai
durilor aviației militare israeliene
împotriva Libanului.
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei consider^ că raidul aerian
întreprins duminică de Israel îm
potriva Libanului constituie un act

agresiv periculos și o violare fla
grantă și repetată a încetării focu
lui, instaurată în luna iulie 1981 in
• sudul teritoriului libanez.
BEIRUT 10 (Agerpres). — în urma
ciocnirilor violente care au avut loc,
începind de vinerea trecută, în ora
șul Tripoli, din nordul Libanului, In
tre părțile rivale in conflictul li
banez. 30 de persoane și-au pierdut
viata, iar alte 140 au fost rănite, re
latează agenția France Presse. Lo
cuitorii care ieșiseră din adăposturi
pentru a se aproviziona cu alimen
te. ca urmare a acordului de înce
tare a focului, au fost surprinși de
puternice tiruri de arme automate
și de artilerie.
Comitetul de coordonare a secu
rității. care grupează reprezentanți
ai fracțiunilor rivale din orașul
Tripoli, s-a întrunit de mai multe
ori sub conducerea fostului premier,
Raschid Karame, fără să se reușeas
că însă să se ajungă la o înce
tare efectivă a focului.
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