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TOVARĂȘUL JĂNOS KĂDĂR

ÎMPLINEȘTE 70 DE AN[

Sub semnul voinței comune de a conferi dimensiuni și mai largi

rodnicei colaborări bilaterale, de a continua dialogul in problemele

păcii in Orientul Mijlociu și in întreaga lume, ieri a început

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ

Primire sărbătorească 
la Dam asc

Cu caldă prietenie și cu cele mai 
inalfe onoruri, populația Damascu
lui străvechea capitală a Siriei. 
a.VPiă astăzi la aproape două mi- 
liojftrc de locuitori — a salutat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care a sosit, 
marți, intr-o vizită oficială de 
prietenie in Republica Arabă Siria
nă. răspunzind invitației secretaru
lui general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene. Hafez Al-Assad.

Noua întilnire dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad ilustrează hotărirea comună 
de a conferi un conținut tot mai 
bogat relațiilor. de strinsă prietenie 
și rodnică colaborare statornicite 
intre țările, partidele și popoarele 
noastre ■ și de a .conlucra tot mai 
strins pe arena internațională, pen
tru a aduce o contribuție cit mai 
importantă la cauza păcii, a lup
tei popoarelor pentru progres, li
bertate șl independență. Vizita în 
Siria a șefului statului român se 
inscrie, totodată, in ansamblul bu
nelor raporturi pe care țara noas
tră Ie întreține cu țările arabe, cu 
toate statele care au pășit pe ca
lea dezvoltării de sine stătătoare, 
relații bazate pe încredere, colabo
rare și prietenie trainică.

Ceremonia sosirii înaltului sol al 
poporului român a avut loc pe 
aeroportul internațional din Da
masc. impodobit. sărbătorește cu 
drapelele de stat ale României și 
Siriei, care încadrau portretele 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad. Pe mari pancarte 
se puteau citi, in limba română.- 
cuvinte de bun sosit, adresate tova
rășului Njcolae Ceaușescu : ..Siria 
președintelui Hafez Al-Assad u- 
rează un cald bun venit secretaru
lui general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu. 
prieten al poporului arab sirian" ; 
..Damascul arab salută pe marele 
său oaspete, președintele Republi
cii Socialiste România, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu". ,

Pe aeroport se aflau numeroși*lo-

—r-Ț---------------

eții tori ai Damascului, care au dat 
expresie simpatiei și stimei deose
bite nutrite de poporul sirian prie
ten față de poporul român, față de 
președintele Nicolae Ceaușescu. a- 
preciat și aici, ca pretutindeni în 
lume, drept o proeminentă perso
nalitate a lumii contemporane, lun- 
tător neînfricat pentru Înțelegere 
și cooperare intre toate statele, 
pentru salvgardarea păcii mondiale, 
pentru dezarmare. „Ceaușescu -- 
Assad „România — Siria !“, 
„Bun venit președintelui Nicolae 
Ceaușescu !“. „Trăiască prietenia 
șiriano-română !“ — au constituit 
laitmotivul urărilor și aclamațiilor 
cu care a fost intimpinat tova
rășul Nicolae Ceaușescu incă din 
primul moment al sosirii pe pămin- 
tul sirian.

Tn drum spre Damasc, de la 
bordul avionului prezidențial au 
fost adresate telegrame" de survol 
tovarășului Todor Jivkov. secre
tar general al Comitetului .Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bul
garia. generalului Kenan Evren, 
șef de stat al Republicii Turcia. 
Spyros Kyprianou. președintele 
Republicii Cipru. Elias Sarkis, pre
ședintele Republicii Liban.

înainte de aterizarea pe aero
portul internațional al capitalei 
siriene, la bordul, avionului ș-a 
primit telegrama de răspuns, adre
sată tovarășului Nicolae Ceausescu 
de Spyros Kyprianou. președinte
le Republicii Cipru.

De la intrarea în spațiul aerian 
al Siriei, aeronava prezidențială 
a fost escortată de avioane siriene.

La scara avionului, președin
tele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a fost intimpinat și sa
lutat cu deosebită căldură de pre
ședintele Hafez Al-Assad. Cei doi 
Conducători de partid și de stat 
s-au salutat cu multă prietenie, 
s-au îmbrățișat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat președintelui Hafez Al- 
Assad pe tovarășii Gheorghe Oprea, 
membru al . Comitetului Politic
(Continuare in pag. a IlI-a)

începerea convorbirilor oficiale dintre președintele 

Nicolae Ceaușescu și președintele Hafez Al-Assad
La Damasc au început, marți după- 

amiază, convorbirile oficiale ■ dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și Hafez Al-Assad. se
cretar general al Partidului Baas

Dineu oficial in onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
oferit de președintele Hafer Al-Assad

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a luat parte, 
marți, la un dineu oficial oferit in 
onoarea sa de Hafez Al-Assad. secre
tar general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii A- 
rabe Siriene.

înainte de începerea dineului a 
avut loc ceremonia prezentării per

soanelor oficiale siriene si a șefilor 
misiunilor diplomatice, după care s-a 
intrat in salonul unde a avut loc 
dineul.

Au luat parte persoanele oficiale 
române care il însoțesc pe conducă
torul partidului și statului nostru in 
vizita, pe care o întreprinde in Siria.

Au participat, de asemenea, mem
bri ai conducerilor națională și regio
nală ale Partidului Baas Arab Socia-

list, membri ai guvernului, alte ofi
cialități siriene, precum și șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la Da
masc.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă de caldă cor
dialitate și . prietenie, președinții 
Hafez Al-Assad și Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi, urmărite cu deose- 
b;tă atenție și subliniate cu aplauze 
de cei prezenti.

Arab Socialist, președintele Republi
cii Arabe Siriene.

La convorbiri au participat, din 
partea română. Gheorghe Oprea, 
membru al Coțnitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim vice- 
prim-ministru al guvernului. Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe. Vasiie 
Pungan. miniștrii secretar de stat, 
consilier al președintelui Republicii, 
Constantin Mitea. consilier al pre
ședintelui Republicii. Grigore Co- 
martin, ambasadorul României la Da
masc. , .

Din partea siriană au luat parte dr. 
Abdel Raouf Kassem, președintele 
Consiliului de Miniștri, Abdel Halim 
Khaddam. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul afaceri
lor externe. Abdel Kader Kaddoura. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri pentru problemele economice, 
Abdel Karim Adi. ministru pentru 
problemele Președinției. Farouk Al- 
Shara, ministru secretar de stat pen
tru afacerile externe. Hayssam Ba
rakat. ambasadorul Siriei la Bucu
rați.

Președintele Hafez Al-Assad a 
salutat cu căldură noua vizită

In Siria a președintelui Nicolae 
Ceausescu, exprimind convingerea că 
aceasta va conferi noi dimensiuni 
bunelor raporturi de prietenie si 
colaborare statornicite intre tarile, 
partidele si popoarele noastre.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
mulțumit călduros pentru invitația 
de a vizita din nou Republica Arabă 
Siriană, manifestindu-și. la rindul 
său. încrederea că inteleaerile la 
care va ajunge cu președintele Hafez 
Al-Assad vor impulsiona si mai mult 
dezvoltarea, pe multiple planuri, a 
relațiilor dintre România și Siria.

în timpul convorbirilor, cei doi 
președinți au acordat o atenție deo
sebită examinării stadiului dezvoltă
rii raporturilor de prietenie si 
colaborare multilaterală dintre Româ
nia si Siria și posibilităților de in
tensificare și diversificare a acestor 
relații.

în acest cadru s-a evidențiat con
tinua dezvoltare a raporturilor poli
tice. economice, tehnico-științifice si 
in alte sfere de activitate, pe teme
iul deplinei egalități, stimei, respec
tului și avantajului reciproc.
(Continuare in pag. a II-a)

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea ordinului „Steaua 

Republicii Socialiste România" clasa I, 
cu eșarfă, tovarășului Jănos Kădăr, 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar
contribuția deosebită adusă la dezvoltarea colaborării dintre 

Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, dintre 
Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, la întărirea 
prieteniei dintre poporul român și poporul ungar, la promovarea cauzei 
generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale.

Cu prilejul Împlinirii vinstei de 70 de ani,
Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Se conferă ordinul „Steaua Republicii Socialiste Româ

nia" clasa I, cu eșarfă, tovarășului Jănos Kădăr, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului JĂNOS KĂDĂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar
BUDAPESTA

Dragă tovarășe Kădăr,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere 

îmi este plăcut, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român și al meu personal, să vă adresez un cald salut tovărășesc și cor
diale felicitări.

Comuniștii și poporul român urmăresc cu interes și se bucură de reali
zările obținute de oamenii muncii din R. P. Ungară, sub conducerea P.M.S.U.. 
in frunte cu dumneavoastră, in edificarea societății socialiste dezvoltate.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că raporturile de prietenie 
și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc So
cialist Ungar, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară 
Ungară, întemeiate pe principiile egalității în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, solida
rității și intrajutorării, se vor dezvolta continuu, în interesul poporului român 
și poporului ungar, al cauzei socialismului și păcii, securității și cooperării 
internaționale.

Vă urez, dragă tovarășe Kădăr, multă sănătate și noi succese în activi
tatea dumneavoastră de înaltă răspundere consacrată prosperității și fericirii 
poporului ungar, dezvoltării prieteniei și colaborării dintre partidele și ță
rile noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

La zi in AGRICULTURĂ

IRIGAREA CULTURILOR 
în sistemele mari sau locale, cu toate 
mijloacele, să se asigure acum apa 

necesară plantelor
Avind In vedere deficitul de umi

ditate din sol și nevoia de apă a unor 
plante, in această săptămină. potrivit 
programului intocmit urmează să fie 
irigate, peste 186 000 hectare, iar. pe 
măsură ce plantele prăsitoare vor 
inainta în vegetație și vor avea ne
voie de apă, suprafețele ce vor tre
bui .irigate vor fi și mai mari. Iată 
de ce. chiar din aceste zile, cind ne 
aflăm ,1a începutul campaniei de iri
gare ă culturilor, este absolut nece
sar ca în toate unitățile care dispun 
de sisteme de irigații efectuarea udă
rilor să fie temeinic organizată. Con
comitent cu scoaterea tuturor utila
jelor in cimp, este nevoie să se asi
gure numărul de oameni pentru mî- 
nuirea echipamentelor de udare.

Bătălia pentru recoltă înseamnă în 
această perioadă bătălia pentru a 
asigura la timp cantitățile de ană 
necesare culturilor. Tocmai de aceea 
organele și organizațiile de partid, 
organele agricole, conducerile consi
liilor agroindustriale și ale unităților 
agricole au datoria să pună in cen
trul preocupărilor lor buna desfășu
rare a lucrărilor de irigare a cultu
rilor, astfel incit programele de 
udări să fie îndeplinite zi de zi. săp
tămină de săptămină.

Condițiile climatice din acest an — 
precipitații mai puține și un sol mai 
puțin aprovizionat cu apă — impun 
să fie folosite toate sursele și meto
dele pentru irigarea unor suprafețe 
suplimentare de teren. Așa cum s-a 
procedat cu bune rezultate în alți 
ani. peste tot unde plantele au ne
voie de apă să fie făcute canale sim
ple pentru aducțiunea acesteia și

chiar să fie transportată cu cister
ne, butoaie, iar udările să se facă 
cu gălețile. Este absolut necesar ca 
toate sistemele de irigații — mari 
sau locale — să fie exploatate rațio
nal, să fie folosite orice surse 
de apă.

Irigarea culturilor trebuie făcută 
rațional pentru a nu se risipi ener
gia electrică și carburanții. Ca atare, 
este, absolut necesar ca programele 
de irigații să fie judicios întocmite, 
iar udările să fie executate cu cea 
mai mare răspundere. în acest scop, 
in fiecare unitate agricolă să fie or
ganizate echipe speciale de suprave
ghere a instalațiilor de udare, care 
să le controleze permanent cum 
funcționează și să intervină opera
tiv in cazul cind constată defecțiuni. 
Nici un strop de apă nu trebuie să 
fie risipit !

Oriunde plantele au nevoie de apă, 
și cu deosebire in județele sudice 
trebuie luate măsuri pentru a se asi
gura funcționarea la nivelul cerin
țelor a tuturor sistemelor de iriga
ții. să se folosească toate sursele 
locale, toate mijloacele aflate la în- 
demînă pentru a se Uda la timp su
prafețe cit mai întinse de culturi. 
Organele si organizațiile de partid, 
organele agricole și conducerile uni
tăților agricole au datoria să instau
reze o ordine și o disciplină desă- 
virșite in exploatarea sistemelor de 
irigații și să atragă la executarea 
udărilor un număr cit mai mare de 
oameni de la sate.

Toastul președintelui 
Hafez Al-Assad

Mult stimate domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu,

Dragi prieteni români,
Domnilor,
îmi face o deosebită plăcere să am din nou prilejul 

de a saluta la Damasc, in numele poporului și parti
dului nostru, al meu personal, pe distinsul nostru 
oaspete, președintele Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și pe membrii delegației 
române care-1 Însoțesc in această vizită.

în ultimii ani s-au dezvoltat legături strînse între 
Siria și România pe baza prieteniei și cooperării. întîl- 
nirile periodice care s-au realizat intre mine și 
prietenul meu drag, președintele Nicolae Ceaușescu, la 
București și Damasc, au contribuit la întărirea rela
țiilor dintre țările noastre, la lărgirea domeniilor lor 
de dezvoltare.

Aceste relații au drept scop avantajul reciproc al po
poarelor noastre și se bazează pe sinceritatea cu care 
ambele părți și-ău îndeplinit angajamentele cuprinse 
in acordurile convenite între partidele și guvernele 
noastre în diverse domenii.

Am convingerea că actuala vizită a președintelui 
Ceaușescu la Damasc va constitui, ca și întîlnirile noas
tre nrecedente, o contribuție nouă la întărirea relațiilor 
dintre cele două țâri, pe lingă faptul că ne oferă o nouă 
ocazie de a avea un schimb de opinii în legătură cu 
toate problemele de interes comun.
(Continuare in pag. a III-a>

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Stimate domnule președinte Hafez Al-Assad, 
Dragi prieteni sirieni,
Domnilor,

Ne face plăcere să fim din nou oaspeți ai Republicii 
Arabe Siriene, să ne reîntilnim cu dumneavoastră, 
dragă prietene Assad, cu poporul sirian și să vă 
adresăm, cu acest prilej, un cald salut prietenesc, 
împreună cu cele mai bune urări.

Vă mulțumesc pentru primirea ospitalieră și căl
duroasă, pentru cuvintele pe care le-ați rostit la adresa 
prieteniei dintre popoarele noastre.

Vizita pe care o facem în Siria constituie o nouă 
ilustrare a bunelor relații dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, o expresie a voinței comune de a 
întări continuu prietenia și colaborarea dintre ele. 
Constatăm cu satisfacție că, de fiecare dată. întîlnirile 
și convorbirile pe care le-am purtat împreună, prietene 
președinte Assad — fie aici, la Damasc, fie în Româ
nia, la București — au dat noi impulsuri dezvoltării 
tradiționalelor raporturi româno-si'riene. înțelegerile și 
acordurile convenite, documentele semnate cu aceste 
prilejuri au creat un cadru tot mai larg pentru adîn- 
cirea continuă a colaborării și cooperării economice, 
tehnico-științifice, culturale, precum și în alte do
menii de interes comun. Conlucrînd activ, în spiritul 
deplinei egalități, al stimei și respectului reciproc, ță
rile noastre au realizat împreună o serie de obiective 
economice importante în Siria, ale căror rezultate au 
început să se vadă. •
(Continuare in pag. a III-a)
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ

Plecarea din Capitală Depunerea unei coroane de flori
la Monumentul martirilor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar venerai al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a părăsit, marți 
dimineața. Capitala, plecînd într-o 
vizită oficială de prietenie in Repu
blica Arabă Siriană, la invitația 
secretarului venerai al Partidului 
Baas Arab Socialist. Hafez Al-Assad, 
președintele Republicii Arabe Si
riene.

Vizita șefului statului român în 
Siria marchează un nou sl remarca
bil moment In cronica bunelor re
lații de prietenie si colaborare, care 
s-au stabilit intre Partidul Comunist 
Român si Partidul Baas Arab So
cialist. intre România si Siria, dialo
gul la nivel înalt româno-sirian ur- 
mînd să dea un nou și puternic im
puls conlucrării dintre țările noas
tre. in folosul ambelor popoare, al 
cauzei destinderii, păcii si înțelege-

varășii Constantin Dăscălescu. Iosif 
Banc. Emil Bobu. Virgil Cazacu, 
Ion Coman, Nicolae Constantin. Ion 
Dincă. Ludovic Fazekas. Alexandri
na Găinușe. Paul Niculescu. Gheor- 
ghe Pană. Ion Pătan. Dumitru Po
pescu. Gheorghe Rădulescu. Ilie 
Verdet. Ștefan Voitec. Emilian Do- 
brescu. Petru Enache. Mihai Gere. 
Nicolae Giosan. Suzana Gâdea. Ana 
Mureșan. Elena Nae. Constantin Ol- 
teanu. Cornel Onescu. Ion Ursu, 
Richard Winter. Marin Enache, 
Gheorghe Stoica, de membri al C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat si 
al guvernului, de conducători de 
instituții centrale, organizații de 
masă si obștești, generali.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit în vizita oficială de prietenie 
în R. A. Siriană de tovarășii 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al

rii.internațional^, . P.C.R.. prim viceprim-ministru al
Cdremonia plef Arii «. a’vuț loc pe guvernului, Aurel Duma.” ministru 

aeroportul Otoo'eniy a^>W^^cretar de stat la Wisterul'fÂta-'
arborate drapefele’"*t)ârtlâumi‘**'*J ttârilor Externe. Vasnfe" îhî-
tului nostru. Pe frontispiciul aero
gării se afla portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

La plecare, conducătorul partidu
lui sl statului nostru a fost salutat 
de tovarășa Elena Ceausescu, de to

nistru secretar de 6tat. consilier 
al președintelui Republicii, și Con
stantin Mitea. consilier al președin
telui Republicii.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a fost salutat cu

căldură de cel veniți la aeroport. 
Era prezent, de asemenea. însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Siriei 
la București. Youssef Orfi.

Un grup de pionieri au oferit 
buchete de flori.

Numeroși bucureșteni aflațl la 
aeroport au salutat cu deosebită 
căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. urindu-i drum bun șl 
succes deplin în noua solie de 
prietenie și colaborare pe care o în
treprinde în Siria. Ei și-au exprimat 
convingerea că dialogul la nivel 
înalt româno-sirian va permite să 
se pună bazele unor noi si însem
nate acțiuni de cooperare reciproc 
avantajoase între cele două țări si 
popoare, facilitînd. totodată, o con
lucrare mai strinsă dintre România 
și Siria pe arena internațională, în 
folosul păcii, securității si colaboră
rii în întreaga lume. S-a scandat 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu — 
pace!". Tovarășul Nicolae Ceaușesc.:, 
a răspuns cu căldură aclamațiilor si. 
manifestărilor de simpatie ale celor 
prezenti.

La ora 10,19. aeronava cu care că
lătorește șeful statului român a de
colat. plecînd spre Damasc.

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a depus o co
roană de flori la Monumentul marti
rilor, înălțat în memoria ostașilor si
rieni căzuți în lupta de eliberare a 
patriei.

în drum spre monument, situat în 
Cimitirul martirilor, la 19 kilometri 
de capitală, locuitori al orașului, 
aflați pe bulevardele străbătute de 
coloana de mașini, au salutat cu 
căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dînd expresie sentimen
telor de prietenie cu care este în- 
timpinat pretutindeni conducătorul 
partidului și statului nostru.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se aflau tovarășii Gheor
ghe Oprea, Aurel Duma. Vasile 
Pungan, celelalte persoane oficiale 
române, precum și ambasadorul tă
rii noastre la Damasc.

La sosirea la monument — o con
strucție masivă din piatră pe care 
este scris în limba arabă, cu majus
cule, cuvîntul „Al Suhada" (martir) 
— o gardă militară a prezentat ono
rul.

în acordurile marșului funebru, a 
fost depusă, lingă „Flacăra veșnică" 
a monumentului, o coroană de flori 
pe a cărei panglică cu tricolorul tării 
noastre se află înscrise cuvintele 
„Din partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia".

După depunerea coroanei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, persoanele o-

flciale care îl însoțesc au păstrat un 
moment de reculegere, în timp ce 
erau interpretate fragmente din 
„Marșul eroilor".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
scris apoi în cartea de onoare a mo
numentului : „Cu ocazia vizitei in 
Republica Arabă Siriană, aducem un

cald omagiu memoriei eroilor căzuți 
pentru libertatea și independența po
porului sirian prieten. Damasc, 25 
mai 1982".

începerea convorbirilor oficiale dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele Hafez Al-Assad

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Survolînd teritoriul Republicii Populare Bulgaria doresc să vă adresez 
dumneavoastră, comuniștilor și întregului popor bulgar vecin și prieten un 
salut călduros și cele mai bune urări tovărășești de’ sănătate și fericire, 
de noi și fot mai mari realizări pe calea dezvoltării economico-sociale - a 
patriei, a edificării noii orînduiri.

Sînt încredințat că bunele relații de prietenie și colaborare dintre parti
dele și țările noastre se vor dezvolta continuu, pe multiple planuri, în inte
resul și spre binele popoarelor român șl bulgar, al cauzei socialismului, al 
înțelegerii și păcii în Balcani. în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român,
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Cipru, am plăcerea să vă 
transmit un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de 
progres, bunăstare și pace pentru poporul cipriot prieten.

Nutresc convingerea că bunele relații dintre România șl Cipru se vor 
dezvolta continuu, în spiritul și pe baza deplinei egalități, a stimei și res
pectului reciproc, spre binele și în folosul popoarelor țărilor noastre, al 
cauzei colaborării, înțelegerii și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Telegrama de răspuns adresată

de Spyros Kyprianou, președintele Republicii Cipru

(Urmare din pag. I)
A fost exprimată hotărîrea de a 

dezvolta în continuare conlucrarea 
- Și cooperarea dintre cele două țări 

în producția industrială, agricolă, în 
transporturi și în alte domenii de 
interes comun.

A fost subliniată, de asemenea. în
semnătatea lărgirii contactelor ro- 
mâno-siriene pe tărimul științei, în- 
vățămintului, culturii, care să con
tribuie la mai buna cunoaștere re
ciprocă și apropiere dintre popoare
le român și sirian.

In cadrul convorbirilor s-a expri

mat hotărirea de a întări în conti
nuare colaborarea dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Baas 
Arab Socialist, factor esențial in 
dezvoltarea prieteniei și colaborării 
generale dintre România si Siria.

Cei doi președinți au apreciat că 
intensificarea raporturilor româno- 
siriene este în folosul și spre binele 
ambelor țări si popoare, al progresu
lui și prosperității lor,, în interesul 
cauzei generale a păcii.'cooperării și 
înțelegerii între națiuni.

In vederea concretizării Înțelegeri
lor convenite, cei doi președinți au 
însărcinat pe membrii celor două

delegații participante la convorbiri 
să examineze problemele practice ale 
lărgirii și amplificării colaborării și 
cooperării economice și în alte do
menii.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hafez Al-Assad au 
început, de asemenea, schimbul de 
vederi în probleme actuale ale situa
ției internaționale.

Convorbirile se desfășoară lntr-o 
atmosferă de caldă prietenie și în
țelegere reciprocă, caracteristică bu
nelor raporturi statornicite intre ță
rile, partidele și popoarele noastre.

Excelenței Sale Generalului KENAN EVREN
Șef de stat al Republicii Turcia

Survolarea teritoriului Republicii Turcia îmi oferă plăcutul prilej de a 
vă adresa, cordiale urări de sănătate și fericire personală, de progres șl 
prosperitate pentru poporal turc prieten.

îmi exprim și pe această cale convingerea că relațiile dintre România 
, șl Turcia se vor dezvolta continuu, în spiritul și pe baza înțelegerilor con

venite cu prilejul recentei dumneavoastră vizite în România, în folosul și 
spre binele celor două popoare ale noastre, al cauzei înțelegerii, păcii și 
colaborării In Balcani, în Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sînt profund mișcat de mesajul dumneavoastră cordial pentru care vă 
mulțumesc cu multă căldură.

Vă transmit, la rindul meu, dumneavoastră și poporului frate român, 
urări de prosperitate și progres, precum și dorința noastră de dezvoltare 
în continuare a bunelor relații dintre țările noastre.

Felicitări cordiale și drum bun !
SPYROS KYPRIANOU

Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale Domnului ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Liban

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Liban doresc să vă.v* tresez 
un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate și fericire pv. mnală, 
de progres, prosperitate și pace pentru poporul libanez prieten.

îmi exprim convingerea că, prin eforturile noastre comune, relațiile de 
prietenie și colaborare dintre România și Liban vor cunoaște o dezvoltare 
continuă, pe multiple planuri, în interesul și spre binele celor două popoare, 
al cauzei colaborării, destinderii și păcii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La sosirea pe aeroportul Internațional din Damasc



SClNTEIA — miercuri 26 mai 1982 PAGINA 3

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

Ne exprimăm convingerea că în 
cadrul convorbirilor începute as
tăzi vom găsi noi căi și posibili
tăți de a dezvolta, în continuare, 
pe multiple planuri, această co
laborare și conlucrare, în folosul 
și spre binele celor două popoare, 
al cauzei generale a colaborării și 
păcii în lume.

în ce o privește, România, preo
cupată de dezvoltarea sa economi- 
co-socială și făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
pune un mare accent pe lărgirea 
colaborării și cooperării cu alte 
state, pe baza deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne $i avan
tajului reciproc.

în viața internațională s-a ajuns 
la o încordare deosebit de gravă 
care pune în pericol pacea și in
dependența popoarelor. Politica de 
consolidare și reîmpărțire a sfe
relor de influență, menținerea și 
adîncirea vechilor conflicte din
tre state și apariția altora noi, am
plificarea crizei economice mon
diale și accentuarea puternică a 
cursei înarmărilor sporesc con
tinuu pericolele la adresa libertă
ții și vieții popoarelor, pun tot 
mai grav în primejdie însăși exis
tența omenirii.

în fața acestor realități, noi con
siderăm că este mai necesar ca 
oricind ca popoarele să-și unească 
eft Gurile și să conlucreze tot mai 
stniis pentru a opri cursul primej
dios al evenimentelor spre con
fruntare și război, pentru a asigu
ra afirmarea fermă a politicii de 
destindere și pace, de colaborare 
și respect al independenței națio
nale.

Viața, diferitele conflicte și e- 
venimente demonstrează cu pu
terea faptelor că este ușor să se 
ajungă la încordare și conflict, dar 
este foarte greu de a se ajunge la 
încetarea lor. Pornind de la a- 
ceasta, România se pronunță cu 
toată hotărirea pentru renunțarea 
la politica de forță, la acțiunile 

militare și pentru soluționarea 
problemelor dintre state numai și 
numai pe calea tratativelor. Ori- 
cît de complicate ar fi proble
mele, ele pot să fie soluționate 
— și trebuie acționat pentru solu
ționarea lor — numai pe calea tra
tativelor. Este adevărat, cîteodată 
tratativele cer mult timp, multă 
răbdare, dar față de pierderile u- 
mane, față de distrugerile groaz
nice ale războiului, oricît de lungi 
și grele ar fi tratativele, ele sînt 
singura cale care trebuie urmată.

în ce privește situația din Ori
entul Mijlociu, România se pro
nunță cu toată hotărîrea pentru o 
pace trainică și justă, bazată pe 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului 
din 1967, pentru soluționarea pro
blemei poporului palestinian pe 
baza dreptului său la autodetermi
nare și constituirea unui stat pa
lestinian independent. In vederea 
realizării acestui obiectiv conside
răm că este necesar să se acționeze 
pentru organizarea unei conferințe 
internaționale, sub egida Organi
zației Națiunilor Unite, la care Să 
ia parte toate țările interesate, in
clusiv Organizația pentru Elibera
rea Palestinei, ca reprezentant unic 
și legitim al poporului palestinian. 
Nu va fi ușoară activitatea pen
tru organizarea și desfășurarea lu
crărilor unei asemenea conferințe, 
dar ea reprezintă calea cea mai 
sigură pentru a se ajunge la o pa
ce trainică și justă, care să asigu
re, totodată, independența și inte
gritatea tuturor statelor din zonă.

Trăind în Europa, România acor
dă o deosebită atenție problemelor 
de pe acest continent De fapt, as
tăzi în Europa sînt concentrate cele 
mai puternice armamente, inclusiv 
nucleare, și stau față în față cele 
două blocuri militare. Se poate 
spune, deci, fără teama de a greși, 
ca problemele păcii sau războiului 
trebuie soluționate în primul rînd 
prin lichidarea acestei concentrări 
de forțe și armamente nucleare din 
Europa. Dacă va izbucni un război 
atomic, care va cuprinde toată lu

mea, atunci el va începe fără în
doială din Europa. Iată de ce este 
în interesul întregii omeniri de a se 
pune capăt actualei situații deose
bit de grave din Europa, de a se 
renunța la amplasarea rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune, 
de a se trece la retragerea și dis
trugerea celor existente, la realiza
rea unei Europe unite, fără arme 
nucleare. Aceasta va reprezenta o 
parte inseparabilă a luptei pentru 
dezarmare generală și în primul 
rind pentru dezarmare nucleară ; 
aceasta va reprezenta o cale sigu
ră pentru a feri întreaga omenire 
de războiul nuclear.

România se pronunță, de așprpe- 
. nea. pentru dezvoltarea unei largi 
’ colaborări între țările din Balcani 
și transformarea acestei regiuni în- 
tr-o zonă a păcii și conlucrării paș
nice, lipsită de arme nucleare.

în curînd va începe sesiunea 
specială a Organizației Națiu
nilor Unite consacrată dezarmării. 
România consideră că lâ această 
sesiune trebuie să se facă totul 
spre a se adopta hotărîri concrete 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru oprirea cheltuielilor mili
tare și trecerea la reducerea lor. 
S-a ajuns la o asemenea situație 
încît este în pericol însăși exis
tența omenirii și trebuie să fa
cem totul pentru a apăra dreptul 
oamenilor la libertate, la viață.

Considerăm că marile mișcări 
pentru pace din Europa și de pe 
alte continente constituie expresia 
voinței popoarelor de a pune capăt 
războaielor, de a trăi în pace și 
prietenie.

Este necesar, de asemenea, să 
acționăm cu toată fermitatea pen
tru lichidarea subdezvoltării și 
realizarea unei noi ordini eco
nomice internaționale. împărțirea 
lumii în țări bogate și sărace 
este un rezultat al dominației 
coloniale și imperialiste. Deci reali
zarea noii ordini economice inter
naționale este de fapt o continua
re a luptei pentru lichidarea ră
mășițelor colonialismului, pentru 

Independența tuturor națiunilor 
lumii.

Ținînd seama de problemele 
multiple și complicate din viața 
internațională, este necesar ca toa
te popoarele să participe cu drep
turi depline la soluționarea lor. în 
mod deosebit se impune întărirea 
solidarității țărilor în curs de dez
voltare și nealiniate, ă țărilor mici 
și mijlocii, vital interesate într-o 
nouă ordine democratică interna
țională.

Este necesar ca Organizația Na
țiunilor Unite, alte organisme in
ternaționale să joace un rol mai 
important în soluționarea proble
melor .în interesul, independenței 
tuturor popoarelor, al păcii în 
lume. . ...

Domnule președinte Hafez 
Al-Assad,

Aș dori, încă o dată, să subli
niez cu multă satisfacție colabo
rarea bună dintre România și Si
ria, atît bilaterală, cit și în soluțio
narea multor probleme internațio
nale, în lupta pentru pace și des
tindere. Am convingerea că actua
la vizită, convorbirile și înțelege
rile la care vom ajunge vor marca 
un nou moment important în în
tărirea prieteniei și colaborării 
dintre partidele și popoarele noas
tre.

Urez poporului prieten sirian 
succese tot mai mari în dezvolta
rea sa economico-socială !

Urez o bună colaborare, în toa
te domeniile, între România și Si- 

iria !
Să se acționeze astfel încît să 

se asigure soluționarea tuturor 
problemelor pe calea tratativelor, 
în direcția înțelegerii, colaborării, 
independenței și păcii !

Vă urez dumneavoastră, domnu
le președinte Assad, succese în 
activitatea ce o desfășurați, sănă
tate și fericire !

Vreau să ridic acest pahar pen
tru prietenia dintre popoarele 
noastre !

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze),

In timpul întîlnirii dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Hafez Al-Assad

TOVARĂȘUL nicolae ceaușescu 
S-A INTILNIT CU YASSER ARAFAT

președintele Comitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a intilnit, la Da
masc, cu Yasser Arafat, președinte
le Comitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei.

Secretarul general al Partidului Co
munist Român și președintele Comi
tetului Executiv al O.E.P. și-au ex
primat deosebita satisfacție de a se 
reintilni și de a continua dialogul in 
probleme bilaterale și internaționale 
de interes comun.

în acest cadru au fost evidențiate 
bunele relații de strinsă prietenie, 
solidaritate și colaborare existente 
intre Partidul Comunist Român și 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei. Totodată, s-a reafirmat dorința 
comună de a dezvolta aceste ra
porturi, in interesul reciproc, al cauzei 
păcii, colaborării și progresului în 
lume.

Președintele Yasser Arafat a adre
sat calde mulțumiri tovarășului 

Nicolae Ceaușescu pentru poziția 
consecventă a României, personal a 
șefului statului nostru, in sprijinul 
cauzei drepte a poporului palestini
an, pentru realizarea dreptului său 
la autodeterminare, pentru crearea 
unui stat propriu independent.

în timpul convorbirii s-a procedat; 
de asemenea, la un larg schimb de 
păreri in legătură cu unele aspecte 
actuale ale vieții internaționale, în
deosebi cu privire la evoluția situa
ției din Orientul Mijlociu, la modali
tățile de realizare a unei păci drep
te și durabile in această regiune.

Secretarul general al Partidului Co
munist Român a relevat și cu acest 
prilej. necesitatea . unei reglementări 
globale,, pașnice a situației din Orien
tul Mijlociu, care să ducă la instau
rarea unei păci juste . și trainice in 
regiune, bazată pe retragerea necon
diționată a Israelului din teritoriile 
palestiniene și arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, rezolvarea pro
blemei poporului palestinian, in con

formitate cu dreptul său la auto
determinare. la reîntoarcerea la cămi
nele sale, la constituirea unui stat 
palestinian independent, in care să-și 
poată organiza viața in mod liber, 
corespunzător aspirațiilor sale na
ționale legitime.

A fost subliniată din nou necesita
tea de a se acționa pentru organi
zarea unei conferințe internaționale, 
sub egida Organizației Națiunilor 
Unite, la care să ia parte toate țările 
interesate, inclusiv Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, ca repre
zentant unic și legitim al poporului 
palestinian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat hotărirea partidului și sta
tului nostru de a acorda in continuare 
întregul sprijin cauzei drepte a po
porului palestinian, pentru instau
rarea unei păci durabile in Orientul 
Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate și 
prietenie.

Toastul președintelui Hafez Al-Assad PRIMIRE SĂRBĂTOREASCĂ LA DAMASC
(Urmare din pag. I)

Este deci firesc ca relațiile bilate
rale și situația explozivă din zonă 
să fie în fruntea problemelor de in
teres în discuțiile noastre.

în ceea ce privește relațiile bila
terale, noi sîntem satisfăcuți de 
evoluția lor, de buna aplicare a 
acordurilor convenite, de dorința 
ambelor părți de a continua extin
derea perspectivelor de cooperare 
între Siria și România.

în ceea ce privește situația din 
zonă, nu voi aduce nimic nou dacă 
spun că situația este gravă și ex
plozivă, în special după ce i s-au 
adăugat multe complicații care 
sporesc pericolul inerent împotri
va securității și păcii în zonă și în 
întreaga lume.

într-adevăr, această situație a 
fost plină de pericole încă de la 
începuturile ei. Totuși, periculozi
tatea ei s-a intensificat acum mai 
mult decît oricînd.

în continuare, președintele Ha
fez Al-Assad, după ce a făcut o 
prezentare amănunțită a elemen
telor de tensiune acumulate în re
giunea Orientului Mijlociu și a 
criticat Statele Unite ale Americii 
pentru atitudinea lor de încurajare 
a acțiunilor Israelului, a spus :

Dumneavoastră sînteți pe de
plin conștienți de atitudinea noas
tră clară pe care am făcut-o cu
noscută în mod repetat. Noi do
rim pacea care să pună capăt a- 
gresiunii și care să redea națiu
nii arabe păminturile sale ocupate, 
iar poporului arab palestinian 
drepturile lui uzurpate și, în pri
mul rînd, dreptul acestuia de a-și 
stabili statul lui independent pe 
solul patriei sale. Părerea noas
tră este că Națiunile Unite repre
zintă forul adecvat unde trebuie 
găsită o soluție justă și că rezo
luțiile O.N.U, referitoare la dife
ritele aspecte ale conflictului a- 
rabo-sionist oferă o bază pentru 
soluția căutată.

încăpățânarea Israelului și ali
nierea completă a Administrației 
S.U.A. cu Israelul nu ne vor face 
să disperăm. Așa cum noi ne con
tinuăm căutările pentru realizarea 
unei păci juste, pe care noi o con
siderăm în mod profund că este 
un țel nobil ce merită eforturi sin
cere, tot așa sîntem hotărîți să du
cem mai departe lupta noastră 
multilaterală pentru eliberarea te
ritoriilor ocupate și pentru restau
rarea completă a drepturilor arabe 
uzurpate.

Noi credem și avem convingerea 
că, în această luptă, pentru care 
ne mobilizăm potențialele noastre, 

sîntem sprijiniți de către masele 
arabe, de către toate popoarele iu
bitoare de pace din lume, fiind 
vorba de o luptă justă.

Domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu,

în lume se amplifică focarele de 
tensiune, iar problemele grave care 
amenință pacea și securitatea lu
mii nu sînt soluționate. Cursa înar
mărilor continuă într-un ritm ac
celerat și amenință cu mari peri
cole umanitatea, multe popoare su
feră încă de exploatare, sărăcie și 
subdezvoltare, iar unele dintre ele 
cunosc încă foametea.

Toate aceste suferințe au drept 
cauză existența în continuare a 
unor aspecte profund negative care 
nu ar mai trebui să fie cunoscute 
odată cu apropierea sfirșitului a- 
cestui secol, aspecte cum sînt ra
sismul în toate formele sale și sis
temul economic mondial inechita
bil care dă bogaților tot mai mult 
și săracilor tot mai puțin, precum 
și monopolul tehnologiei deținut 
de către un număr redus de țări.

în acest context, noi sprijinim 
eforturile pentru realizarea unei 
baze solide pentru soluționarea 
problemei dezarmării in lume, 
precum și eforturile in vederea 

dezvoltării unui nou sistem econo
mic mondial care să realizeze 
dreptate și egalitate între toate po
poarele. Noi participăm, de aseme
nea, cu toate forțele la lupta pen
tru eliminarea rasismului, oriunde 
s-ar manifesta.

încă o dată vă adresez, domnule 
președinte, cu toată căldura, urarea 
de bun venit, dumneavoastră și 
membrilor delegației dumneavoas
tră, ca prieteni dragi intr-o țară 
care manifestă stimă pentru Exce
lența Voastră și prietenie pentru 
poporul român.

Vă rog să-mi permiteți, să mă fo
losesc de acest prilej pentru a 
transmite, prin intermediul Exce
lenței Voastre, sincere salutări po
porului român.

Vă doresc, domnule președinte, 
dumneavoastră și delegației care 
vă însoțește, o ședere fericită în 
țara noastră !

în încheiere, exprim cele mai 
bune urări pentru sănătatea și fe
ricirea dumneavoastră !

Adresez urările noastre cele mai 
bune membrilor delegației române I 

îmi exprim dorința sinceră pen
tru progresul și prosperitatea con
tinuă a poporului român !

Fie ca prietenia româno-siriană 
să înflorească în permanență ! (A- 
plauze).

(Urmare din pag. I)
Executiv al C.C. al P.C.R., prim vi- 
ceprim-ministru al guvernului. Au
rel Duma, ministru secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, Va- 
sile Pungan, ministru secretar de 
stat, consilier al președintelui Repu
blicii, și Constantin Mitea, consilier 
al președintelui Republicii, pe cele
lalte persoane oficiale care il inso- 
țesc.

In continuare, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost prezentate per
sonalitățile siriene aflate pe aero
port : Abddallah a)-Ahmar, secre
tar general adjunct al Partidului 
Baas Arab Socialist, dr. Abdel Raouf 
Kassem, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.A. Siriene, Abdel Ha
lim Khaddam, vicepreședinte ap Con
siliului de Miniștri, ministrul aface
rilor externe, precum și membrii mi
siunii de onoare al cărei sef este 
Farouk al-Shara, ministru de stat 
pentru afacerile externe, membru al 
guvernului.

Pe aeroport se aflau Grigore Co- 
martin, ambasadorul României la 
Damasc, și Hayssam Barakat, am
basadorul R.A. Siriene la București.

In semn de aleasă ospitalitate, 
copii sirieni au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu buchete de flori.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
primit raportul gărzii de onoare, 
aliniată pe aeroport, după care a 
luat loc, intpreună cu președintele 
Hafez Al-Assad, pe un podium spe
cial amenajat. Au fost intonate 
imnurile de stat ale României și Si
riei, in timp ce erau trase 21 de 
salve de artilerie. Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad au 
trecut in revistă garda de onoare.

în continuare, înaltului oaspete 
român ii sint prezentați secretarul 
regional, adjunct, al Partidului Baas 
Arab Socialist, membri ai conduce
rilor națională și regională ale parti
dului, membri ai guvernului, alte 
oficialități siriene, șefii misiunilor 
diplomatice acreditați in Siria, pre
cum șl membrii ambasadei și colo
niei române din Siria.

Copii ai personalului ambasadei au 
oferit buchete de flori celor doi șefi 
de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost intimpinat cu sentimente de 
profundă stimă și prețuire de mem
brii ambasadei române și de specia
liști din țara noastră care lucrează 
în Siria, impreună cu familiile lor, 
care au ținut să-și exprime marea 
bucurie de a-1 saluta pe conducăto
rul partidului și statului nostru aici, 
la mii de kilometri depărtare de pa
trie. unde iși îndeplinesc cu conștiin
ciozitate misiunea incredințată de a 
contribui la dezvoltarea continuă a 
raporturilor de prietenie și colabo
rare dintre România și Siria.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad răspund cu priete
nie manifestărilor de simpatie adre
sate de mulțimea de cetățeni aflați 
pe aeroport, carp flutură stegulețe 
românești și siriene și aclamă înde
lung „Ceaușescu — Assad !“. „Tră
iască Ceaușescu și Assad !“, „Trăias
că România și Siria !“, „Bine ați 
venit !“.

în această atmosferă entuziastă, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad iau loc in mașina 
oficială, indreptindu-se spre Damasc. 
De-a lungul autostrăzii de peste 25 
de kilometri ce leagă aeroportul de 

capitală erau arborate drapelele de 
stat ale României și Siriei.

Pe străzile Damascului — străvechi 
oraș, cu un bogat trecut istoric in
crustat in vestitele sale vestigii, și 
moderna capitală de astăzi a Repu
blicii Arabe Siriene — se regăsește 
aceeași ambiantă festivă. Drapelele 
române și siriene flutură pe marile 
artere ale orașului, unde numeroși 
cetățeni aclamă cu căldură pe șeful 
statului român. Sint emoționante 
manifestații de respect față de con
ducătorul României socialiste, expri- 
rnind. totodată, dorința poporului si
rian de a dezvolta in continuare re
lațiile de prietenie și colaborare cu 
poporul român. Clădirile de locuit 
și edificiile unor instituții centrale 
sint împodobite cu portretele pre
ședinților României și Sjriei. Din loc 
in loc sint inscrise cu litere mari, 
în limbile română și arabă, urări de 
bun venit adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Coloana de mașini a străbătut ma
rile bulevarde care duc spre reșe
dința oficială rezervată înaltului 
oaspete, situată în Centrul orașului.

La reședință, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad s-au 
întreținut intr-o ambianță de caldă 
cordialitate și prietenie.

înaltele onoruri cu care a fost 
primit la Damasc șeful statului 
român, manifestările de caldă simpa
tie și profund respect cu care a fost 
intimpinat înaltul oaspete, atmosfera 
deosebit de cordială in care s-au des
fășurat primele contacte și convorbiri 
dintre cel doi șefi de stat dovedesc 
bunele auspicii sub care a început 
vizita oficială de prietenie a tovară
șului Nicolae Ceaușescu in Republica 
Arabă Siriană.
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ÎN DEZBATEREA ADUNĂRILOR DE PARTID
Un dialog al ideilor, al faptelor

A doua zi după 
un... secol

A doua zi după ce și-a sărbă
torit 100 de ani de viață, Ștefan 
Todor, zis „al Natului", din sa
tul Țăud, județul Sălaj, și-a 
luat coasa pe umăr.

— încotro, al Natului ?
— Nu se vede? La coasă...
Asemenea dialoguri au loc de 

ani și ani de zile, numai unelte
le se schimbă, după anotimp :

— Încotro, al Natului, cu to
porul în mină?

— Nu se vede? La Ieftine, la 
pădure.

Sau :
— Încotro, al Natului, cu sa- 

pa-n spinare ?
— Nu se vede? La cîmp, la 

prașilă...
„Al Natului" are o sută de ani 

și citeva zile și muncește cot la 
cot cu toți consătenii, ii dorim 
încă mulți ani înainte !

Un „pod" pe roți
Pe platforma de montaj a 

noului pod rutier a sosit pri
ma piesă a tablierului metalic. 
O piesă în lungime de 20 me
tri și cu greutatea echivalentă 
cu încărcătura unui tren cu 10 
vagoane ! Mastodontul a fost a- 
dus de muncitori de la între
prinderea metalurgică de utilaj 
Moreni, cu un trailer organi
zat special de ei, din mașini de 
tonaj greu. Distanța de la Mo
reni la Agigea a fost străbătu
tă în 90 de ore de mers efectiv. 
Dar aceasta înseamnă abia în
ceputul unei „navete" care va 
însuma peste 20 de transporturi 
asemănătoare.

Cu alte cuvinte, un adevărat 
pod pe roți între Moreni și Agi
gea pentru cel mai mare pod 
metalic peste Canalul Dunăre- 
Marea Neagră.

Idee inspirată
La biblioteca Liceului pedago

gic „Alexandru Vlahuță" din 
municipiul Birlad a fost realiza
tă o pictură murată neobișnuită 
atit prin proporții, cit și prin 
tematică. Avind o lungime de 
22 metri și o lățime de peste 2 
metri, uriașa pictură se consti
tuie intr-un adevărat compen
diu in imagini al istoriei litera
turii române .de la origini pină 
in prezent. Apar, in ordine cro
nologică, toți marii creatori de 
limbă și literatură românească 
intr-un lăcaș in care cărțile lor 
sint... ca la ele acasă. Autorul 
picturii : tinărul profesor birlă- 
dean Dionisie Gradu, laureat al 

„Festivalului național „Cintarea 
României". ....... . ....

Nu a înțeles
| de
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Procurorul-șef Constantin lani 
din Curtea de Argeș ne istori
sește pățania lui Dumitru Roș
ea, mecanic pe Șantierul 83 Tu- 
nele Ciofringeni. Avind in gri
jă un utilaj cu foc continuu, 
care trebuia permanent supra
vegheat, D.R. a părăsit locul de 
muncă și s-a dus să se „cin
stească" la un bufet din apro
piere. Cînd s-a întors, paznicul 
a încercat să-l oprească, dar 
D.R. și-a făcut loc cg un buldo
zer și a intrat înăuntru. Apoi, 
in loc să se supere pe el insuși 
pentru o astfel de ispravă, s-a 
„răzbunat" pe utilaj, l-a scos 
din funcțiune și s-a culcat. Di
mineața, cînd s-a trezit, nu-i 
venea să-și creadă ochilor că 
făcuse ce făcuse. Judecat și 
condamnat la închisoare, are 
timp suficient să se gindească la 
ce nu s-a gindit înainte.

| De ținut minte
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Unul din obiectivele prioritare ale 
strategiei dezvoltării noastre econo
mice — subliniat în repetate rînduri 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului — îl 
constituie creșterea eficientei econo
mice în toate sectoarele producției 
materiale. încadrarea tuturor unită
ților producătoare în normele de 
consum stabilite, reducerea con
tinuă a consumurilor specifice, valo
rificarea superioară a materiilor pri
me și materialelor refolosibile. reali
zarea unor cheltuieli materiale cit 
mai reduse — iată cîteva din căile și 
posibilitățile ce trebuie materializate 
pentru îndeplinirea 
major.

Sînt, fără îndoială, 
gajează atit efortul 
gului popor, cît și al fiecărui om al 
muncii în parte. Sînt sarcini care cer 
ca organizațiile de partid — ca 
„state majore" ale întregii activități 
politico-organizatorice — să-și reexa
mineze temeinic modul' de a gîndi și 
acționa în acest domeniu, să pună în 
valoare mai activ experiența pozitivă 
acumulată, să combată cu mai multă 
fermitate orice tendință de risipă, 
orice atitudine care o favorizează. 
Pentru a integra mai bine activitatea 
fiecărui comunist acestui mod de a 
gindi și acționa, pentru a îndeplini 
în cele mai bune condiții sarcinile 
stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 31 martie a.c., indicațiile și ori
entările secretarului general al 
partidului, în lunile mai și iunie 
vor avea loc în toate organiza
țiile de partid din industrie adunări 
generale consacrate examinării posi
bilităților de reducere a consumuri
lor de materii prime, energie și com
bustibil, a cheltuielilor materiale.

Cum sînt pregătite aceste adunări? 
Ce priorități vor fi ' 
drul dezbaterilor 7

în ancheta de față 
întrebări mai multi 
mitete de partid și organizații de 
bază din întreprinderi industriale ale 
municipiului Timișoara, pe care 
i-am reunit la o masă rotundă pe 
această temă.

„M-am gindit foarte mult — spu
nea ing. Mesaroș Tamara, secretar 
al comitetului de partid din între
prinderea de aparate electrice de 
măsură — asupra modului cum tre
buie pregătite aceste adunări pentru 
a avea o cît mai mare eficientă. în 
acest scop, am constituit în între
prindere un colectiv de specialiști 
de frunte ai unității (proiectanți, in
gineri, economiști, contabili, munci
tori cu experiență). Colectivul va in
vestiga întreaga activitate a unității 
spre a fi în măsură să-furnizeze atît 
argumente economice, cît și argu
mente politice pentru dezbaterile ce 
vor avea loc în adunările generale. 
Pentru prima categorie de argumente 
vom alcătui balanțe ale unor produ
se, care să conțină consumul de ma
teriale, de energie și de manoperă 
realizat la noi în comparație cu cel 
realizat la aceleași produse în țările 
dezvoltate. Aceste1 balanțe vor fi 
afișate în sălile în care se vor des
fășura adunările generale, astfel ca 
toți membrii de partid să le cu
noască, să le aprecieze. Vom aduce 
în discuție, de asemenea, fără nici o 
reținere, pe acei comuniști care, prin 
munca și atitudinea lor. creează ori

acestui

sarcini 
general

obiectiv

care an
al între-

abordate în ca'

răspund acestor 
secretari de co-
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S-a intîmplat in noaptea 
sîmbătă spre duminică 22—23 
mai pe drumul național Ora
dea — Satu Mare.

Aflat la volanul mașinii per
sonale 1—SM—8056, Ștefan Ri- 
mili s-a angajat intr-o depășire 
extrem de periculoasă, in timp 
ce din sens opus se apropia o 
altă mașină. Pentru a evita tam
ponarea frontală, cel de la volan 
a virat brusc și s-a oprit intr-un 
copac de pe marginea drumului. 
Văzind mașina avariată, cei care 
au oprit la fața locului s-au mi
rat foarte că Ștefan R. scăpase 
cu viață ca prin minune.

„Minunea" s-a numit... centura 
de siguranță ! Altfel...

„Mica 
publicitate"

Schimb de domiciliu •
adiheă tristețe, Gheorghe Mol-, 
dovan își anunță prietenii că 
amină sindrofia promisă, intru- 
cit, după două furturi săvirșite 
in timp ce era mascat, a fost 
de-mascat și nevoit să-și schim
be domiciliul din Toplița, unde 
nu mai poate fi găsit decit pes
te... trei aniversări.

Cu
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Cumpărări • Dacă n-aveți 
suficientă sare de bucătărie, 
cumpărați cu toată încrederea 
de la Rîmnicu Vilcea conserve 
de cirnăciori cu fasole. Nu e de 
mirare că sint atit de sărate pen
tru ci... s-au fabricat la I.L.F. 
Rîmnicu Sărat.

I
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Stop ! • Neoprind la semnul 
milițianului, am abandonat ma
șina l—SM—4 663, înmatriculată 
pe numele Șarga Ion și am rup
t-o la fugă. Văzind că vrea 
să-mi ridice mașina, m-am în
tors. Decit să-mi ia mașina, mai 
bine să-mi ia permisul de con
ducere, că tot nu am.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

.Diverse • Gheorghe Ortopan, 
de la cariera Lupoaia — Gorj, s-a 
agățat de cirligul unei macarale, 
care l-a urcat, pendulîndu-l, sus 
de tot, pentru a vedea lumea de 
la înălțime. Era gata-gata să n-o 
mai

I

I
vadă deloc!
Rubrică realizată de 
Petre POPA 
ți corespondenții „Scînteii

I
I
I

favorizează risipa. Ne-am propus să 
demonstrăm mai clar decît am 
făcut-o pînă acum că atitudinea față 
de risipă este o atitudine politică".

„Am alcătuit și noi colective de 
specialiști — spunea Dimitrie Halas, 
secretarul comitetului de. partid din 
întreprinderea „Victoria" — care vor 
analiza la fiecare loc de muncă posi
bilitățile de reducere a cheltuielilor 
materiale, a consumuriloi- de mate
riale, energie, combustibil. Prin
cipala problemă asupra căreia vom 
reține atenția comuniștilor este aceea 
a cultivării unei atitudini active, 
practice, concrete față de eficiență.

eficienta așteptată. „In pregătirea 
adunării generale și elaborarea ma
terialului ce va fi supus dezbaterii, 
vom colabora cu specialiști de la 
Centrul de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru mașini 
de ridicat și transportat uzinale" 
(Leonte Luspenek, secretarul birou
lui organizației de bază din secția 
debitare a întreprinderii mecanice) ; 
„Un colectiv alcătuit din membri ăi 
comitetului de partid, din cei mai 
buni specialiști ai întreprinderii va 
elabora tematici-ghid de control și 
de orientare a birourilor organiza
țiilor de bază pentru ca materialele

. cîteva din 
secretari de 
la masa ro- 
cum începe Exponate din cadrul expoziției de la Muzeul satului 

Capitală
și de artă populară din 

Foto : S. Cristian

Datorită diversității producției, ca și 
altor cauze, în" 1981 nu ne-am realizat 
indicatorii de eficientă. Cauzele — 
și din păcate acest lucru nu l-au 
combătut suficient nici organiza
țiile de partid — au fost căutate mai 
mult in zona așa-ziselor explicații 
obiective : insuficienta unor materii 
prime, in special pentru secția chi
mică, și slaba ritmicitate în asigu
rarea lor. Pe primele patru luni din 
acest an. în condiții asemănătoare, 
ne-am realizat planul și ne-am înca
drat în normele de consum atît la 
materiale, cit si la combustibil și e- 
nergie. Ne-am convins că se poate. 
Vrem ca în aceste adunări să comba
tem cu tărie mentalitatea, existentă și 
la unii comuniști, a efortului obișnuit: 
„dacă ne-am încadrat în consumuri 
înseamnă că am muncit bine". 
Partidul ne cere acum nu eforturi 
obișnuite, minime, nu încadrarea in 
consumuri, ci reducerea lor pină la 
limita maximă posibilă. Aceasta 
vrem să fie. în final, concluzia adu
nărilor noastre generale, convingerea 
fiecărui comunist. Acest obiectiv il 
vor reflecta cu precădere și măsurile 
ce vor fi adoptate de adunările ge
nerale și pe care le vom finaliza în 
timpul cel mai scurt".

„O situație asemănătoare avem și 
noi — intervine Iulia Aldescu, secre
tar adjunct al comitetului de partid 
de la întreprinderea de tricotaje 
„1 Iunie". înlocuirea coloranților din 
import cu cei indigeni ne-a stînjenit 
întrucîtva activitatea și o vreme am 
acceptat _ _________ _ T_ ___ ._
acestora este o... fatalitate. In adună
rile din iunie vom demonstra — am 
început să avem si rezultate — că se 
poate lucra economic și cu colorantii 
produși în tară. Dar apelez si aici, 
prin intermediul „Scînteii". la tova
rășii de la Codlea pentru a ne asigu
ra colorantii ceruti în cantitățile și 
de calitatea solicitată. A doua proble
mă pe care o vom pune deschis. în 
dezbaterea tuturor comuniștilor, este 
aceea a eliminării rebutului. Vom 
aduce în discuție, pe bază de exem
ple, asemenea întrebări : ce fel de 
atitudine de comuniști, de revoluțio
nari au aceia care în vorbe se de
clară de acord cu economia, iar In 
fapte produc rebuturi 7“

Am retinut de Ia ceilalți secretari 
de partid prezenți la discuție și alte 
măsuri menite să confere adunărilor

ce vor fi supuse dezbaterii să insiste 
pe problemele specifice secțiilor în 
care își desfășoară activitatea" (Ion 
Danciu, secretar adjunct al comite
tului de partid din întreprinderea 
„Electrobanat").

Prezenți la masa rotundă, tovarășii 
Gheorghe Leucuța, șeful secției or
ganizatorice a Comitetului județean 
de partid Timiș, și Laurențiu Rujoi, 
secretar al comitetului municipal de 
partid, au răspuns la problemele care 
erau neclare secretarilor, au subli
niat experiența acumulată și au 
arătat ce măsuri trebuie luate ca 
pretutindeni aceste adunări să fie 
cît mai bine pregătite. Cîteva din 
măsurile înfățișate ne-au retinut în 
mod deosebit atenția. S-a stabilit, de 
pildă, ca unele Întreprinderi cu 
rezultate bune să devină, în perioada 
pregătirii adunărilor generale, gazde 
ale unor schimburi de experiență pe 
această temă pentru secretarii de 
partid care îndeplinesc pentru prima 
oară acest mandat. S-a luat de ase
menea măsura ca peste 250 de co
muniști — cadre didactice din uni
tățile de invățămint superior ale 
municipiului Timișoara — să fie 
repartizați pe întreprinderi si șă 
ajute birourile' și comitetele de

partid, în colaborare cu specialiști 
de aici, la depistarea tuturor posibi
lităților de reducere a cheltuielilor 
materiale, a consumurilor de materii 
prime, energie și combustibil. Spe
cialiști a căror sarcină nu se va 
încheia odată cu tinerea adunărilor, 
ci va continua, cît timp va fi 
nevoie, pînă la finalizarea propune
rilor și măsurilor ce vor fi adoptate.

...Vizităm a doua zi 
întreprinderile ai căror 
partid au fo<st prezenți 
tundă pentru a vedea 
„pe viu" pregătirea adunărilor. To
varășa Mesaroș Tamara începuse 
pregătirea adunărilor tot cu o... 
masă rotundă. Directorul, contabilul- 
șef, inginerui-șef și proiectantul-șef 
al uzinei stabileau în amănunt mo
dul cum trebuie pregătite balanțele 
de analiză pe produse. S-a conturat 
și ideea unei expoziții. Ilie Graure, 
secretarul biroului organizației de 
partid din secția croit a întreprin
derii de piele și mănuși, ajunsese la 
concluzia că este necesară introdu
cerea, chiar de a doua zi. a unor 
„fișe zilnice de consum" pe care, în 
funcție de rezultate, cei in cauză să 
le comenteze ei înșiși îp adunarea 
generală,. Tovarășii de la comitetul 
municipal de partid cristalizează, de 
asemenea, cîteva măsuri interesante 
menite să contribuie la finalizarea 
cu bune rezultate a acestor adunări : 
convocarea comuniștilor — specialiști 
din invățămint —ț pentru a stabili 
concret modul în care trebuie să 
ajute organizațiile de partid din 
întreprinderi ; stabilirea unui colec
tiv care să se ocupe de reactuali
zarea expoziției consacrate reducerii 
greutății produselor, promovării unor 
tehnologii , noi. înlocuirii importuri
lor ; instruirea responsabililor de 
cinecluburi pentru realizarea unor 
filme vizînd gospodărirea materiale
lor, combaterea risipei, care șă pre
fațeze — cu ajutorul imaginii — 
dezbaterile ce vor avea loc în adu
nările generale de partid.

Iată, pe scurt, numai cîteva fapte 
care anunță caracterul de lucru al 
acesțpr adunări, eficienta lor. încă 
din faza de pregătire.

Constantin PRIESCU

cu toții ideea că absenta
Locuri de popas in județul Mehedinți
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BISTRIȚA-NĂSĂUD. Sim- 

pozionul cu tema „Tradiție și ino
vație în educarea patriotică — re
voluționară a tineretului prin lite
ratură", organizat de Casa corpului 
didactic și filiala Bistrița-Năsăud a 
Societății de științe filologice, a 
cuprins numeroase comunicări sus
ținute de cadre didactice și uni
versitare, redactori-șefi ai unor 
publicații literare, poeți și prozatori 
din Capitală și din alte județe ale 
țării. (Gheorghe Crișan).

CLUJ. Festivalul de teatru 
scurt „Zaharia Bîrsan", organizat 
la Cluj-Napoca și aflat la- cea de-a 
6-a ediție a sa, a reunit formații 
de teatru popular și teatru munci
toresc din mai multe localități ale 
tării. Cele mai bune formații și in
terpret! au obținut premii. De mare 
succes s-au bucurat formațiile ca
selor de' cultură din orașele Cîmpia 
Turzii și Hunedoara, precum și 
formația din Doicești. (Alexandru 
Mureșan).

VRANCEA. „Săptămîna ac
tivităților politico-ideologice în 
consiliul agroindustrial" — acțiune 
inițiată de secția de propagandă a 
comitetului județean de partid — 
se desfășoară în această perioadă 
in consiliul Nănești. Din programul 
manifestărilor amintim simpozio
nul „Satul românesc contemporan 
în contextul noii revoluții în agri
cultură". schimburi de experiență, 
consultații juridice, programe cul- 
tural-artistice. (Dan Drăgulescu).

MURES. Căminul cultural din 
comuna Sîngeorgiu de Mureș a 
găzduit cea de-a cincea ediție a 
Festivalului județean al păpușari
lor amatori. (Gh. Giurgiu).

MEHEDINȚI. La Muzeul 
Porților de Fier din Drobeta-Turnu 
Severin s-a organizat dezbaterea 
științifică „Formarea statelor feu
dale românești de sine stătătoare", 
la care au participat istorici, cer
cetători și cadre universitare din 
București, Timișoara, Iași. Bacău, 
Suceava și Reșița. Formațiile artis
tice ale elevilor din municipiul

Drobeta-Turnu Severin 
zentat pe scena casei municipale 
de cultură un spectacol literar-mu- 
zical-coregrafic sub genericul „Din 
străbuni și pînă azi". (Virgiliu Tă- 
taru).

BACĂU. „Zilele cărții pentru 
copii" — amplă manifestare cultu- 
ral-educativă și artistică organiza
tă la biblioteca județeană din Bacău 
— a înmănuncheat o suită de ac
țiuni, între care întilniri cu scrii
tori, expoziții de cărți și lucrări 
artistice, audiții muzicale. La Ga
leriile Muzeului de artă din Bacău 
a fost deschisă expoziția retrospec
tivă a pictorului Marius Bunescu. 
(Gh. Baltă).

TELEORMAN. Licaul de 
matematică-fizică din orașul Roșiori 
de Vede a avut loc un sim
pozion cu tema „Preocupări pentru 
adaptarea procesului instructiv- 
educativ la cerințele actuale ale 
economiei naționale". Au participat 
activiști de partid, specialiști, ca
dre didactice și elevi. (Stan Ștefan).

DÎMBOVIȚA. La Tîrgoviște, 
Găești, Moreni, Pucioasa, Fieni și 
Titu, precum și intr-o serie de co
mune dîmbovițene se desfășoară 
ediția a Vil-a a Festivalului filmu
lui documentar românesc „Contem- 
porania". în cadrul festivalului are 
loc și un concurs al cineaștilor a- 
matori din județ. (Gheorghe Ma
nea).

SATU MARE. Căminul 
cultural din comuna Culciu s-a 
deschis o expoziție de pictură a 
doi artiști plastici amatori din lo
calitate : Elemer Duczon, muncitor, 
și loan Pietrar. (Octav Grumeza).

VASLUI. In municipiul reșe
dință de județ a fost pus la dispo
ziția plasticienilor și a publicului 
un nou spațiu expozițional prin 
înființarea galeriilor de artă. Un 
schimb de experiență interjudețean 
cu tema „Organizarea și desfășu
rarea activității de instruire prac
tică. productivă a elevilor din li
ceele agroindustriale" a avut loc 
In județul Vaslui. (Petru Necula).

In ultimii ani. în județul Me
hedinți, ca peste tot în tara noas
tră. s-au dat în folosință pentru 
turiști hanuri, 
care oferă condiții bune de cazare 
și masă, în orice anotimp.

Printre Cele mai recente con
strucții de acest fel se numără șl 
HANUL PANDURILOR din orașul 
Strehaia. El dispune 
confortabile (52 locuri 
braserie, restaurant, 
laboratoare proprii de 
produselor.

Tot în acest județ, o atrăgătoare 
unitate turistică este șl HANUL 
GURA MOTRULUI, amplasat ln-

hoteluri. cabane,

de camere 
de categ. I), 
cofetărie și 
preparare

tr-o pădure, la marginea localității 
Arginești, pe șoseaua București— 
Craiova—Drobeta-Tr. Severin, la 
6 km de Filiași. Cei ce poposesc la 
acest han au la dispoziție camere 
cu confort modern, precum și mai 
multe căsuțe camping. Masa se 
poate servi fie în sala restauran
tului. mobilată 
oltenesc, fie pe

La 14 km de 
rin, în decorul , __
păduri de salcimi, HANUL BALO
TA se bucură, de asemenea, de 
buna apreciere a vizitatorilor săi.

în Imagine s „Hanul Pandurilor" 
din Strehaia.

și decorată in stil 
terasă.
Drobeta-Tr. Seve- 
pitoresc al unei

O îndeletnicire tradițională este pe 
cale de a-si modifica statutul, de a 
și-l moderniza. Bătrîna roată a o- 
larului. care, pe teritoriul tării noas
tre se învîrte fără încetare de circa 
2 500 de ani. tinde a fi înlocuită cu 
agregatul industrial. Tehnica înde
lung șlefuită a meșterului olar păs- 
trindu-si neștirbit caracterul artiza
nal este, la rîndul ei. în situația de 
a ceda locul tehnologiei moderne, 
industriale, capabile să scoată în 
flux tehnologic sute, mii de vase 

ceramice. Primele produse din cera
mică argilă, premieră absolută a in
dustriei noastre de ceramică fină, 
au și fost realizate, înscriindu-se 
ca un răspuns prompt si convingă
tor sarcinilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind diversificarea si 
valorificarea materiilor prime din 
tară.

Piața cere asemenea mărfuri, le 
așteaptă si le cumpără. Desfacerea 
este asigurată. Dar cum arată noile 
produse 7 Pot 
de tot ceea 
mii de ani, 
a acumulat ca 
daniilor generațiilor succesive de o- 
lari ? Și există oare o disjuncție 
ireconciliabilă între tradiție si ino
vație în acest domeniu 7 Iată între
bări cu care se confruntă acest tînăr 
sector al industriei noastre. întrebări 
cărora li s-au căutat cele mai nuan
țate răspunsuri cu prilejul expozi
ției si a mesei rotunde cu tema 
„Ceramica populară tradițională și 
creația industrială", găzduite recent 
de Muzeul satului și de artă popu
lară din Capitală. Pe simezele amin
titei expoziții, organizată în directă 
si fructuoasă colaborare de muzeu și 
de Centrala industriei sticlei si ce
ramicii fine, se află citeva zeci de 
produse ale fabricilor de speciali
tate din “Cluj-Napoca si Alba Iulia, 
din Sighișoara. Baia Mare si Curtea 
de Argeș, selecționate din producția 
de serie de etnografi și de repre
zentanți ai industriei si apreciate 
drept cele mai izbutite pe planul 
sintezei între tradiție si inovație.

Experiența ultimilor ani a demon
strat că este posibilă acordarea ri
gorilor impuse de industria moder
nă cu cele ale creației populare, 
fără să altereze trăsăturile sale tra
diționale. ci doar adaptîndu-le Ia 
noi funcții, la noi exigente, la o nouă 
concepție estetică. Expoziția atestă 
că nici oalele, nici farfuriile, nici 
cănile — în variantele cele mai a- 
preciate de pel prezent! — nu po- 
pîâză' simplist modelul tradițional;' 
nu sînt replici sau calchieri orna
mentale ale acestuia, ci preiau e- 
senta artei populare, spiritul, ele
mentele de limbaj. Se ajunge, ast
fel. la un design profund original, 
care degajă un evident specific 
românesc.

In procesul nemijlocit al con
ceperii unor noi obiecte există 
insă și numeroase căutări care se 
traduc printr-o pendulare nehotărită 
între conservatorismul etnografului 
si modernismul creatorului indus
trial. o anumită reticentă a acestuia 
din urmă în preluarea tradiției, o 
nesiguranță in aprecierea celor mai 
valoroase elemente ale sale. Una 
din explicațiile acestei situații poate 
fi căutată chiar în faptul că o bună 
parte din inimoșii si talentatii crea
tori de modele au vagi cunoștințe 
despre tipologiile zonale ale cerami
cii românești, despre trăsăturile lor 
caracteristice. Uneori, după cum ei 
înșiși o recunosc, creatorii cunosc 
prea puțin chiar zona etnografică 
proprie în care își desfășoară acti
vitatea. gama tuturor manifestări
lor locale — in domeniul ceramicii, 
dar si in al cusăturilor, țesăturilor, 
ciopliturilor în lemn etc. Absol
venți de institute de invățămint supe-

SERBĂRILE „SClNTEII TINERETULUI"
O nouă ediție a tradiționalei ma

nifestări a ziarului „Scînteia tine
retului", prilejuind atractive tntîl- 
niri cu muzica (populară, ușoară, 
folk și cultă), poezia și dansul. 
Antrenante dialoguri pe teme poli
tice, culturale, sportive. Lansări de 
carte și discuri. Programul serbă
rilor „Scînteii tineretului" va fi ur
mătorul : duminică, 30 mai, ora 12 
in amfiteatrul dacic Costești din 
Munții Orăștiei, județul Hunedoa
ra ; marți, 1 iunie, ora 16 și ora 20 
la Petroșani; miercuri, 2 iunie, ora 
18, la Șantierul național al tine
retului Porțile de Fier II; joi, 3 
iunie, ora 12, Șantierul național al 
tineretului de la Centrala termoe-

lectrică Drobeta-Turnu Severin ; și 
ora 20 la Grădina de vară din Dro
beta-Turnu Sever-in ; vineri. 4 iu
nie, ora 17, Șantierul național al 
tineretului Anina; sîmbătă, 5 iu
nie, ora 17 și ora 20, la Șantierul 
național al tineretului Motru ; du
minică, 6 iunie, ora 10, Șantierul 
național al tineretului Rovinari și 
ora 20, Sala sporturilor din Craiova.

Spectacolele dedicate brigadieri
lor din șantierele naționale ale ti
neretului se vor desfășura la locu
rile de muncă ale. acestora, fără a 
se percepe taxă de intrare. Pentru 
celelalte spectacole, biletele s-au 
pus în vinzare prin comitetele ju
dețene ale U.T.C.

simt nevoia ca. încă de 
facultății, să primească 

cunoștințe de aceșt

Cînd „alternativ" înseamnă „nimeni".
Policlinica stomato

logică din Botoșani — 
local nou. dotări de 
„ultimă oră" — se 
compune din 13 cabi
nete si are un efectiv 
de 29 medici 
cialitate. O 
îndestulătoare 
nării fiecărui 
cel puțin 
schimburi. Așa reiese, 
dealtfel, și din ora
rul de lucru al medi
cilor. Cu o excepție 
însă pentru ziua de 
sîmbătă. zi în care în 
orar nu se mai preci
zează care anume din
tre cei 2 (sau chiar 3) 
medici repartizați pe 
cabinete lucrează di
mineață și care după- 
amiază. Se scrie doar 
atît : alternativ. Logic, 
asta ar însemna 
tuși unul dintre

Sîmbătă. 15 
după-amiază. Ia 
seul policlinicii : 
rim un bon 
cabinetul nr. 1“.

de spe- 
schemă 

functio- 
cabinet 

în două

to- 
ei. 
mai 
ghi- 
„Do-

nentru

ele să facă abstracție 
ce. de-a lungul a 

ceramica tradițională 
rezultat direct al stră-

nu
al-

— V-am da cu plă
cere — ni se răspun
de — numai că 
găsiți pe nimeni.

— Atunci la un 
tul — insistăm.

— Nu-i decît servi
ciul de gardă, să 
stiti ! Ceilalți medici 
au lucrat de dimi
neață.

— Dar Pe orarul de 
funcționare a cabine
telor de ce scrie alt
fel 7

Credeți că-i sin- 
neconcordantă 

există în oolicli- 
noastră 7 — ne 

rîndu-i. 
de la

gura 
care 
nica 
întreabă, la
funcționara 
ghișeu.

Nu 
veam 
gem. 
ziua 
rubrica rezervată ca
binetului nr. 5. scria 
același .alternativ". In 
timp ce din înscrisul 
de pe ușa cabinetului 
am retinut că ambii

era singura, a- 
să ne convin- 
Pe orar, pentru 
de sîmbătă, la

medici lucrează numai 
între orele 7—14. Cum 
or fi procedînd 7 De 
pe ușile altor cabi
nete nici măcar o a- 
semenea informație 
n-am putut retine ; 
nu scrie nimic. Așa 
cum nici din condica 
de prezentă n-am 
reușit să aflăm care 
anume erau ..alterna
tivii" ce trebuiau să 
se afle la lucru în 
după-amiaza respecti
vă. Intrucit marea 
majoritate a medici
lor semnaseră pentru 
schimbul de diminea
ță. Iar alții lăsaseră 
rubrica... nesemnată.

Ce-o fi însemnînd, 
prin urmare, „alterna
tiv" în accepția con
ducerii Policlinicii 
stomatologice din Bo
toșani 7 S-ar părea 
că... nimeni. înseam
nă că și controlul a- 
supra funcționării este 
întreprins... alternativ. 
(Silvestri Ailenei).

sigur) poluează am
bianta socială în acest 
punct aglomerat 7

— Cine mai ajunge 
tocmai aici, la mar
ginea orașului, să-i 
controleze ne vînzăto- 
rii de la chioșcuri.

Ce fel de „poartă a orașului"?
Furnicar 
cu gea- 

sacoșe. pa- 
Loc de unde 

pornesc la 
sau sosesc mii 
de călători. Fie-

Autogară. 
de oameni 
mantane. 
chete, 
zilnic 
drum 
și mii 
care cu interesul lui, 
cu timpul, de regulă, 
drămuit. Tocmai de 
aceea. în jurul auto- 
gărilor există diferite 
chioșcuri 
toare 
se de 
re etc. 
togara 
Capitală. Numai

răcori-
Eustări. produ- 
artizanat. zia- 
Așa e si la au- 
„Rahova" din 

că

chioșcurile stau mai 
mult închise. Lipsă de 
marfă 7 Nu. căci prin 
ochiurile de geam se 
văd rafturile pline. In 
absența chioșcarilor. 
au apărut puzderie de 
negustori ambulanți, 
care te iau în primi
re de la scara tram
vaiului. te sicîie chiar 
in autobuz. înainte de 
plecare : „Semincioa- 
re bune avem, de bos
tan. de floarea-soare- 
lul" (de unde le-or 
„avea" nu-i greu de 
bănuit !) ; „Ciucalată

pentru 
(un a- 
de za- 

mi ez

românească 
copilași acasă" 
mestec dubios 
hăr ars și 
de floarea-soarelui) ;
„Cheptenaru. chepte- 
naru...“.

Am întrebat la con
ducerea autogării : de 
ce nu se respectă o- 
rarul de funcționare 
al chioșcurilor, care 
ar putea asigura un 
comerț civilizat 7 De 
ce nu sînt puși la 
punct acești oierde- 
vară care, prin ..co
merțul" lor (ilicit, de-

rior. aceștia 
pe băncile 
un minim de 
gen, un sistem elementar de repere 
științifice pe baza căruia, odată a- 
junsi în unitățile industriale, să-și 
fundamenteze întreaga activitate ul
terioară. să se poată orienta cu si
guranță în complexa și inedita pro
blematică abordată. De un real fo
los ar fi. s-a spus, organizarea di
rect în unitățile economice de pro
fil a unor cursuri teoretice si prac
tice. predate de cei mai 
etnografi de la muzeele 
litate.

Colaborarea unitate
— muzeu, care în prezent a fost a- 
sezată pe bazele realiste ale conlu
crării. ale sprijinului reciproc, poa
te fi mult amplificată, mai ales in 
direcția legăturilor directe dintre la
boratoarele de creație din fabrici și 
secțiile etnografice ale muzeelor din 
fiecare zonă. în 1977—1978. la solici
tarea Centralei industriei sticlei și 
ceramicii fine. Muzeul de artă popu
lară din Capitală a efectuat, pe bază 
de contract, o cercetare științițjjgă ex
haustivă a zonei Horezu, rer^tele 
concrete ale studiului fiind tasăzen- 
tate cu operativitate beneficiarilor. 
Ideea s-a dovedit excelentă, unele 
din remarcabilele creații ceramice
din recenta expoziție fiind rodul di
rect al cercetării amintite. Experien
ța a continuat cu Maramureșul. Nu 
ar fi de aceea lipsit de interes ca 
asemenea studii zonale să fie între
prinse de fiecare întreprindere 
ramică. împreună cu etnografii 
nei respective.

Strinsa 
pivoți de care 
produselor ceramice 
poate manifesta mal 
meniul influențării 
Volumul industriei 
tara noastră a crescut 
mii 35 de ani de 20 de ori. O can
titate impresionantă de produse a 
intrat In magazinele de specialitate, 
cunoscînd o desfacere rapidă. Une
ori insă, preferințele cumpărători
lor au vizat mărfuri care nu se în
cadrau total in exigentele reclama
te de o corectă preluare a elemente
lor tradiționale ; solicitările s-au în
dreptat si spre vase cu o cromatică 
stridentă, cu forme încărcate, gre
oaie. vase care, deși într-un număr 
mic raportat la producția totală, ies 
încă din cuptoarele întreprinderilor 
ceramice. Participantii la masa ro
tundă au subliniat, cu îndreptățire, 
că este necesar, și posibil, să 
reze accesul prostului gust, 
sch-lui industrial în comerț 
propunerile formulate aici, 
de retinut ni s-a părut cea 
toare la deschiderea unor magazine 
de prezentare și desfacere etalon, 
care să pună In vînzare cu priorita
te acele produse ce întrunesc ade
ziunea atît a creatorilor industriali, 
cît si a etnografilor. Transcriem aici, 
în speranța că vom avea prilejul să 
revenim atunci cînd ea va prinde 

viață, șl o primă rezolvare concretă 
oferită de reprezentanții centralei 
industriei sticlei și ceramicii fine : 
încă din această toamnă, într-una 
din sălile Muzeului satului din Bucu
rești se va deschide un punct de vîn
zare cu cele mai reușite produse ce
ramice industriale, exemple de func
ționalitate și de valorificare superi
oară a tradiției artei noastre popu
lare.

Creația industrială — îtț>«^ălile 
unui muzeu. în aparentă —5 jt ce 
poate fi mai contradictoriu. în reali
tate — tot ce e mai firesc. Expe
riența bucureșteană constituie, in a- 
cest sens, unul din cele mal convin
gătoare argumente.

competentl 
de specia-
economică

ce' 
zo-
doicolaborare a acestor 

depinde realizarea 
industriale sa 

activ si în do- 
gustului public, 

ceramicii In 
în ulti-

se ba- 
al kit- 
Dlntre 
demnă 
referi-

Radu CONSTANTINESCU

darmite să-1 pună la 
punct pe ..negustorii" 
ăștia 7 — ni s-a răs
puns.

Intr-adevăr, apare 
limpede că prea mari 
eforturi pentru asigu-

rarea unul climat ci
vilizat in acest punct 
nu s-au făcut, deși 
este vorba de o 
..poartă" a orașului. 
Poate totuși... (Lau- 
rențiu Du(ă).

De vină nu este țesătura...
Acum patru ani. tot 

la această rubrică, sub 
titlul „Și spălătoriile 
au nevoie de... săpu- 
neală". semnalam fap
tul că gospodinele 
ploieștene au necazuri 
cu întreținerea lenje
riei la unitățile de 
profil ale cooperativei 
meșteșugărești „Con
fecția" din localitate. 
Cînd le ridicau după 
spălat. cearșafurile, 
fetele de pernă, cămă
șile erau doar apro
ximativ curate și nu
mai încrețituri.

Istoria, din păcate, 
se repetă : de o bu
cată de vreme, lenje
ria este din nou li
vrată în nuanțe de

gaîben-cenușiu. iar 
călcatul, mai ales al 
cearșafurilor, lasă mult 
de dorit, fiind netezi
te numai în mijloc — 
cum ne spuneau mai 
multe gospodine.

Am încercat să a- 
flăm cauzele acestei 
sttuatii neplăcute de 
la șefa serviciului 
producție a cooperati
vei menționate, tova
rășa Elena Brăniș- 
teanu. Recunoscînd 
starea de fant exis
tentă. a încercat să ne 
convingă că de vină 
ar fi, chipurile.... țe
săturile. care și-au 
schimbat structura fi
rului și, uite-așa, nu

se mai pot spăla ca 
lumea (I 7). Apoi a 
dat vina pe deter
gent!. dar oină la 
urmă ne-a spus esen
țialul. știut încă din 
constatările anterioa
re : exigenta față de 
munca unor lucrători 
este scăzută, iar con
trolul superficial. în 
această direcție tre
buie acționat, mai a- 
les în atelierul de 
producție al coopera
tivei. Si atunci, si
gur. vom asista la 
schimbarea la fată a 
lenjeriei. Chiar dacă 
țesăturile au o altă 
structură... (Constan
tin Căprarul.

O invitație cu adresă precisă
Si Prin Siliștea — 

Purani, din județul 
Teleorman, trec 
merosi cetățeni 
nu sînt 
partea 
trec

nu- 
care 
prin 

Că
de 

locului, 
e bine, dar că 

mai vor uneori să și 
mănînce. asta e mai 
puțin bine. De ce 7 
Pentru că bufetul din 
localitate, prost între
ținut si organizat, o- 
feră un trist specta
col : scaune, mese și 
ambalaje stau claie 
ceste grămadă ; calci

la tot pasul peste res
turi de țigări si capa
ce de sticle nestrînse 
cu săptămînile. iar 
paharele poartă urme
le a zeci de consu
matori. Gestionarul 
Dobre Dobre în cos
tum de... stradă (17), 
oferă, spre consum, 
mici — dar uitindu-fe 
la tigaia în care-i pră
jește îti piere pofta 
de mîncare. Și dacă 
îți mai arunci privirea 
și în frigider — necu-

rătat de multă vre
me — o iei pur și 
simplu din loc.

Deci, ooftiti la bu
fetul din... Siliștea ! 
Dar nu dumneavoas
tră. consumatorii, ci 
tovarășul președinte 
al cooperativei comu
nale de producție, a- 
chizitii si desfacere — 
Andrei Radu. Si. de 
asemenea. reprezen
tanții organelor de 
control comercial și 
sanitar. (Stan Ștefan)

I
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Cronica zilei
Marți, tovarășul Nicolae Giosan, 

președintele Marii Adunări Naționa
le, a primit delegația Biroului de ti
neret al Partidului Liberal Demo
crat din Japonia, condusă de Taro 
Aso, deputat în Camera Reprezen
tanților a Dietei japoneze, însărcinat 
cu problemele tineretului în Cadrul 
biroului, care, la invitația C.C. al 
U.T.C., efectuează o vizită în tara 
noastră.

In cadrul întrevederii s-a eviden
țiat evoluția pozitivă a relațiilor de 
prietenie si colaborare statornicite 
între popoarele român si japonez și. 
în acest cadru. între tinerii din cele 
două țări. S-a arătat, totodată, că 
parlamentele din România și Japo
nia pot să-și aducă o contribuție 
sporită la extinderea și diversifica
rea raporturilor bilaterale. în folosul 
reciproc, al cauzei păcii sl înțelege
rii internaționale. A fost subliniat, 
totodată, rolul parlamentelor și al 
parlamentarilor, al organizațiilor de 
tineret, al tinerilor progresiști de 
pretutindeni în contextul general al 
preocupărilor pentru îmbunătățirea 
climatului mondial, pentru reluarea 
și consolidarea procesului de destin
dere, pentru Întărirea prieteniei și 
colaborării între popoare.

A participat Ioana Lăncrăjan. de
putat. secretar al C.C. al U.T.C.

A luat parte Takaakt Hasegawa, 
ambasadorul Japoniei la București.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Argentina, ambasadorul 
acestei tărl la București. Federico 
Carlos Barttfeld, a oferit, marți la 
amiază, o recepție. -

Au luat parte Ion Lăzărescu, mi
nistrul minelor. Cornel Mihulecea. 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară. Maria Gro

ADUNARE FESTIVĂ CONSACRATĂ SĂRBĂTORIRII 
„ZILEI ELIBERĂRII AFRICII"

Sub auspiciile Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Ligii române de prietenie cu 
popoarșW din Asia și Africa, marți 
după-aijaăză a avut loc în Capitală 
o adunare festivă consacrată sărbă
toririi „Zilei eliberării Africii", săp- 
tămînii de solidaritate cu popoarele 
aflate sub dominație colonială în 
Africa australă, care luptă pentru 
libertate, independență și egalitate 
în drepturi, și celei de-a XlX-a ani
versări a creării Organizației Unită
ții Africane.

Au luat parte Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai unor institu
ții centrale și organizații de masă și 
obștești, numeroși oameni ai muncii.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice ale tarilor africane, re
prezentanți ăi mișcărilor de elibe
rare, acreditați la București, tineri 
africani aflați la studii in tara noas
tră.

Despre semnificația zilei de 25 mai 
în viata popoarelor africane și im- 
gortanța sa istorică a vorbit loan 

utar, secretar al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. Evidențiind faptul că Româ
nia socialistă, care întreține relații 
strînse de prietenie și colaborare cu 
țările de pe continentul african, dă 
o înaltă apreciere contribuției aces
tor state la instaurarea în lume a 
unor relații noi, democratice, bazate

Cu prilejul „Zilei eliberării Africii", 
grupul ambasadorilor africani la 
București au oferit, marți, o recepție.

Au participat Gheorghe Petrescu, 
vlceprim-ministru al guvernului, loan 
Florea, ministrul economiei forestie
re și materialelor de construcții. Ion 
Tudor, ministrul turismului și spor
tului, Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Nico-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Azi, sferturile de finală in

„Cupa României" la fotbal, com
petiție ce se desfășoară sub generi
cul „Daciadei", programează astăzi, 
pe terenuri neutre, meciurile din cat 
drul sferturilor de finală.

Iată programul jocurilor : la Bra
sov : C”'tainul Hunedoara — Dinamo 
București ; la Rm. Vîlcea : F.C. Ar
geș Pitești — Rapid (ambele partide 
vor începe la orele 16,00) ; la Hune-

CUPA POLITEHNICA" LA
Afișul de baschet 

al Capitalei este sus
ținut in aceste zile de 
un interesant turneu 
masculin in premieră. 
Gazdă și organizator 
— clubul Politehnica 
București, care se nu
mără printre cei mai 
activi șt fideli sluji
tori ai baschetului, 
dispune de echipe 
masculine și feminine 
la toate eșaloanele 
(seniori, juniori, că
deți, copii) ; echipa 
feminină e clasată pe 
locul 2 in „A“ ; echi
pa masculină — pre
gătită cu competență

șt pasiune de profeso
rul Marius Bărbu- 
lescu — a repromovat 
de curind in prima di
vizie, furnizînd și doi 
jucători primei repre
zentative a țării 
(lonescu și Pascu).

„Cupa Politehni
ca", programată de 
miercuri, 25 mai, pină 
simbătă, 29 mat (inclu
siv), reunește, pe lingă 
echipa gazdă, incă 
cinci divizionare „A“ 
din București.

Programul primei 
zile cuprinde — in or
dine, de la orele 16 — 
partidele Rapid —

t V
PROGRAMUL 1

18,00 Telex
16,05 Profesiunile cincinalului
16,25 Noi In anul 2 000
17,00 Universul femeilor
17,40 Tragerea Pronoexpres
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal

za. adjunct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai altor or
ganizații si instituții centrale.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

★
In Capitală, la Institutul de Istorie 

„N. Iorga“ a avut loc, marți, un sim
pozion dedicat împlinirii a 100 de ani 
de la moartea lui Giuseppe Gari
baldi — comemorare înscrisă in ca
lendarul manifestărilor recomandate 
de Consiliul Mondial al Păcii și 
UNESCO pe anul 1982.

La manifestare au luat parte o de
legație de istorici italieni, precum și 
ambasadorul Italiei la București, 
Benedetto Santarelli.

*
Sub egida Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste, marți s-a des
chis, la sala „Arghezi" din Capitală, 
o expoziție de tapiserie canadiană 
Contemporană.

în alocuțiunile rostite la vernisaj, 
criticul de artă Mircea Deac și 
ambasadorul Canadei la București. 
Peter McLaren Roberts, au relevat 
multiplele legături existente între 
România și Canada, contribuția 
schimburilor culturale la mai buna 
cunoaștere și apropiere dintre po
poarele celor două țări.

La festivitatea de deschidere au 
participat Ladislau Hegeduș. secretar 
de stat la Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Uniunii artiștilor plastici, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

pe deplina egalitate în drepturi, vor
bitorul a subliniat că poporul român 
nutrește sentimente de simpatie și 
solidaritate activă cu lupta popoare
lor africane pentru dezvoltarea lot 
liberă și independentă, pentru trium
ful cauzei libertății și progresului 
pe întregul continent. Relevînd ro
iul determinant în amplificarea și 
diversificarea conlucrării româno* 
africane al întîlnirilor și convorbi
rilor avute de președintele Nicolae 
Ceaușescu cu șefi de stat și lideri ai 
mișcărilor de eliberare, la București 
sau în capitalele africane, vorbitorul 
a arătat că acestea au fundamentat 
cadrul politico-juridic ăl unei co
laborări trainice, reciproc avantajoa
se, pusă în slujba întăririi solidari
tății și prieteniei, asigurării păcii și 
înțelegerii în lume.

Au luat apoi cuvîntul Guy 
Boukary-Mory, ambasadorul Repu
blicii Populare Benin, și Abdel Sa
lam Dajani, directorul Centrului de 
informare al O.N.U. la București. 
Vorbitorii au relevat contribuția și 
sprijinul permanent pe care Româ
nia,. președintele Nicolae Ceaușescu, 
personal, le acordă înfăptuirii năzu
ințelor popoarelor africane de uni
tate. libertate și independentă, luptei 
împotriva politicii colonialiste și 
neocolonialiste, de dominație și dic
tat, eforturilor depuse pentru pro
gres economic și social-cultural.

(Agerpres) 
*■

lae Murgu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, reprezentant! 
ai altor instituții centrale, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

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

(Agerpres)

„Cupa României** la fotbal
doara : Chimia Rm. Vîlcea — F.C. 
Baia Mare ; la Mediaș : Gloria Bis
trița — Minerul Certej (ambele me
ciuri vor începe la orele 17,00).

In caz de egalitate, după 90 de 
minute de joc, se vor disputa pre
lungiri (2 reprize a cîte 15 minute). 
Dacă egalitatea va persista, atunci 
învingătoarea va fi desemnată după 
executarea loviturilor de la 11 m.

BASCHET •
Carpațt, Steaua — 
U.R.B.I.S. și Politeh
nica — l.C.E.D.

Jocurile au loc in 
vechea sală a Politeh
nicii, de la căminul 
303 (str. Ștefan furtu
nă). Ar fi de dorit, 
insă, ca pentru meciu
rile de divizia „A" e- 
Chipele Politehnicii să 
beneficieze in viitor 
de excelenta sală de 
la clădirea nouă a 
institutului, dată in fo
losință cu prilejul U- 
niversiadei 'SI.

G. M.

20,30 Actualitatea economică
21,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari re

gizori". „Căi Închise". Premieră 
pe țară, producție a studiourilor 
din R.F. Germania

22.15 Telejurnal
22,35 Din albumul celor mal frumoase 

melodii populare
PROGRAMUL 2

20.00 Telejurnal
20,30 Buletinul rutier al Capitalei
20,45 Viața economică
21,05 Muzică de cameră
21,50 Orizont tehnico-știlnțlflc
22.15 Telejurnal

Telegrame de felicitare adresate

tovarășului Constantin Dăscălescu
Dragă tovarășe prim-ministru,
Am onoarea ca, în numele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace 

și al meu personal, să vă adresez sincere felicitări cu prilejul desemnării 
dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România.

Doresc să-mi exprim, cu această ocazie, convingerea profundă că rela
țiile de prietenie tradițională și strînsă colaborare internaționalistă dintre 
statele noastre socialiste se vor adînci și dezvolta în continuare pe toate 
planurile, în interesul popoarelor țărilor noastre, al unității comunității so
cialiste, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Vă rog să primiți, dragă tovarășe prim-ministru, cele mai bune urări 
de succes în îndeplinirea înaltei dumneavoastră misiuni, de sănătate deplină 
și satisfacții personale.

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

In numele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole și al 
meu personal, vă adresez felicitări cordiale cu ocazia alegerii dumneavoastră 
în înalta funcție de prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste 
România.

Folosind acest prilej, vă doresc, dragă tovarășe prim-ministru, multă 
sănătate și mari succese în activitatea dumneavoastră de răspundere consa
crată înfloririi continue a României socialiste, în folosul cauzei păcii și 
securității in Europa și în întreaga lume.

J. BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste România, vă transmit, în numele Consiliului
de Miniștri al Republicii Populare 
cordial, precum și urări de bine.

Doresc ca relațiile de colaborare 
în mod util interesele popoarelor ș 
cialismului.

★
Cu prilejul alegerii sale în funcția 

de prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu a mai 
primit telegrame din partea primu
lui ministru al Guvernului Republi
cii Arabe Egipt, dr. Fuad Mohied- 
din. primului ministru al Republicii 
Islamice Mauritania, colonel Ma- 
aouya Ould Sid Ahmed Taya, pri
mului ministru al Regatului Nepal, 
Surya Bahadur Thapa. a secretaru-

TELE
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a transmis 
primului ministru al Republicii 
Guineea-BissaU, Victor Saude Ma
ria, o telegramă cu prilejul în
vestirii sale în această funcție, 
prin care îi adresează calde feli
citări și cele mai bune urări de să-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 26 

mal, ora 21, pină la 29 mai, ora 21. 
In țară : Vreme ușor instabilă. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea averse izo
late de ploaie, însoțite de descărcări 
electee, Îndeosebi ffi zotîCle dă “HCM 

i: ....'Tfi’O. ...

V
Sarcinile și angajamentele asumate în întrecere - exemplar îndeplinite

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socia
listă pe primele patru luni din acest an de către colective fruntașe din 
întreprinderi industriale, de construcții, transporturi, unități comerciale 
și din centrale industriale.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza nivelului de realizare a 
planului la indicatorii prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii so
cialiste, la finele celor patru luni (*), pe primele locuri se situează •

IN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Su
ceava, cu 690,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15,1 la sută la 
volumul lucrărilor geologice. 11,4 la 
sută la volumul fizic la forajul cu 
sondeze, 4 la sută la viteza medie 
de lucru la forajul cu sondeze, 15.7 
la sută lă volumul producției nor
mate pe o persoană ; consumurile 
normate de materii prime șl mate
riale au fost reduse cu 20,7 la sută, 
iar cele de combustibili și energie 
electrică cu 2,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Cluj.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni șl explorări geologice 
Maramureș.

IN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea „Nlvea" 

Brașov, cu 930,2 puncte.
Principalii indicatori de olan au 

fost depășiți cu : 13 la sută la pro
ducția netă. 10 la sută la producția 
fizică, 5,5 la sută la export. 6,4 la 
sută la ptoducțla-marfă vîndută și 
încasată, 13,3 la sută lâ productivi
tatea muncii. 7 la sută la livrări 
de mărfuri la fondul pieței ; chel
tuielile totale planificate la 1 000 
lei productie-marfă au fost reduse 
cu 4,5 la sută, iar cele materiale — 
cu 4.8 la sută.

Locul II : întreprinderea chimică 
Craiova.

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție șl bene
ficiile sînt calculați pe trei luni.

Ungare și al meu personal, un salut 
dintre guvernele noastre să servească 

i țărilor noastre, cauza comună a so-

LÂZÂR GYORGY
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare
*

lui Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc. N. Faddeev.

In telegrame sînt transmise calde 
felicitări și urări de deplin succes 
în îndeplinirea sarcinilor de înaltă 
răspundere încredințate. Se exprimă, 
totodată, dorința permanentă de con
solidare și dezvoltare a raporturilor 
de prietenie și colaborare multilate
rală dintre țările respective și 
România, spre binele popoarelor 
noastre, al asigurării progresului so
cial și păcii în lume. (Agerpres)

RAMA
nătate. fericire și succes în îndepli
nirea înaltei misiuni încredințate, 
în telegramă se exprimă convingerea 
că relațiile de prietenie și colabora
re dintre România și Guineea-Bissau 
se vor dezvolta în continuare. în in
teresul celor două popoare ale noas
tre, al cauzei păcii, cooperării și în
țelegerii internaționale.

și de munte. Vtnt slab, pină Ia mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 6 șl 16 grade, iar cele ma
xime între 18 și 28 de grade, local mal 
ridicate. In București : Vreme ușor 
instabilă. Cerul va ti variabil, favorabil 
ploii sub formă de averse. Vînt slab, 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 13 și 15 grade, 
iar maximele între 26 șl 28 de grade. 
(Ileana Mihăilă, meteorolog de ser- 
vTcTu). ■■ ■

Locul III : întreprinderea „Sinto- 
farm" București.

IN INDUSTRIA 
CONFECȚIILOR

Locul I : întreprinderea de con
fecții Suceava, cu 303,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,5 la sută la
producția netă, 1,3 la sută la ex
port. 1,7 la sută la producția fizică,
1,1 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată, 3,8 la sută la pro
ductivitatea muncii. 3,9 la sută la 
beneficii ; consumurile normate de 
materii prime și materiale au fost 
reduse cu 1,1 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili — 
cu 10,1 la sută.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 

UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Galati, cu 875 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

foSt depășiți cu : 28,8 la sută la 
producția fizică și livrările de car
ne, 18,7 la sută la producția de ouă, 
40 la sută la livrările de ouă. 34,1 
la sută la beneficii, 1,3 la sută la 
efectivele de păsări la sfîrșitul pe
rioadei ; cheltuielile planificate la 
1 000 lei productie-marfă au fost 
reduse cu 1,2 la sută.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Bacău.

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Brașov.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE 

ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de avia

ție utilitară, cu 450 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 10,6 la sută la pro
ducția netă, 10,7 la sută la venituri 
brute, 12,6 la sută la productivita

Tovarășul Jănos Kădăr împlinește 70 de ani
Tovarășul Jănos Kădăr. prim-se- 

cretar al C.C. al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar. împlinește 
astăzi 70 de ani. Marcind acest eve
niment, comuniștii, clasa muncitoa
re, țărănimea, intelectualitatea din 
țara vecină și prietenă cinstesc in 
persoana tovarășului Jănos Kădăr pe 
militantul și conducătorul comunist 
care și-a consacrat întreaga viață 
luptei împotriva exploatării și asu
pririi, pentru eliberarea națională și 
socială a poporului ungar și făurirea 
orinduirii noi. socialiste in pa
tria sa, pentru înfăptuirea țe
lurilor socialismului și păcii 
în lume.

Telegrama tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. prin care 
se adresează un cald salut to
vărășesc și cordiale felicitări 
tovarășului Jănos Kădăr, îm
preună cu urări de sănătate șl 
noi succese în activitatea con
sacrată prosperității poporului 
ungar, dezvoltării prieteniei și 
colaborării dintre partidele și 
țările noastre, dă expresie 
caldei aprecieri, sentimente
lor de prietenie nutrite de co
muniștii din tara noastră, de 
poporul român față de poporul 
ungar și Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar.

în același timp, prin Decre
tul prezidențial (ce se publică 
în pagina I) se conferă Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I, cu eșarfă, 
tovarășului Jănos Kădăr, pen
tru contribuția deosebită adu
să la dezvoltarea colaborării 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar, dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară, 
la întărirea prieteniei dintre 
poporul român și poporul un
gar, la promovarea cauzei 
generale a socialismului, pă
cii și colaborării internațio
nale.

Născut la 26 mal 1912, într-o fa
milie de țărani săraci, tovarășul Jă
nos Kădăr a cunoscut din copilărie 
exploatarea și asuprirea socială. La 
vîrsta de 17 ani a intrat în mișcarea 
muncitorească, fiind unul din organi
zatorii mișcării tineretului comunist 
în 1931 a fost primit în rîndurile 
Partidului Comunist din Ungaria, 
aflat în ilegalitate, participînd cu 
dirzenie la lupta împotriva domina
ției burghezo-moșierești și a regimu
lui fascist, pentru apărarea interese
lor oamenilor muncii din Ungaria.

în perioada celui de-al doilea 
război mondial, tovarășul Jănos Kâ- 
dăr și-a desfășurat activitatea în 
conducerea partidului — fiind ales, in 
mai 1942, membru al Comitetului 
Central, iar în 1943 secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Ungaria. 
Infruntînd prigoana antidemocratică, 
represiunile dezlănțuite împotriva 
comunișților, tovarășul Jănos Kădăr 
a desfășurat în întreaga această pe
rioadă o intensă activitate pentru or
ganizarea luptei oamenilor muncii 
împotriva războiului fascist.

După eliberarea tării, la 4 aprilie 
1945 — eveniment crucial în istoria 
poporului ungar, care a deschis ca
lea făuririi noii orinduiri — tovară
șului Jănos Kădăr i se încredințea
ză importante sarcini pe linie de 
partid și de stat. La Congresul al 
Ill-lea al P. C. Ungar din 1946 este 
aies secretar general adjunct al 

tea muncii ; utilizarea mijloacelor 
de transport a fost superioară celei 
planificate cu 10 la sută ; consumul 
normat de combustibil și energie 
electrică a fost redus cu 1 la sută.

Locul II : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanta.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I : întreprinderea de aii* 

mentațic publică Drobeta-Tr. Seve
rin, cu 322 puncte.

Principalii indicatori de nlan au

PANOUL FRUNTAȘILOR PE 
PRIMELE 4LUNI ALE ANULUI 
fost depășiți cu : 1,9 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul. 3,7 
la sută la producția proprie a pro
duselor de alimentație publică,
9.1 la sută la beneficii, 12,2 la sută 
la volumul desfacerilor de mărfuri 
pe un lucrător, 6.1 la sută la recu
perarea materialelor refolosibile.

Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică Galati.

Locul III : întreprinderea de aii* 
mentatie publică Botoșani.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con* 

structii. ’ reparații, administrare lo* 
cativă Giulești — București, CU 
575,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,4 la sută la 
încasări din activitatea de produc
ție și prestări de servicii. 13,2 la 
sută la producția de constructii- 
montaj. 29,2 la sută la volumul lu
crărilor de întreținere, reparații 
curente și prestări în construcții.
7.1 la sută la prestări servicii pen
tru populație. 3,3 la sută la benefi
cii. 25.3 la sută la productivitatea 
muncii. 

partidului, iar în 1948, la Congresul 
de unificare a partidelor comunist 
și social-democrat — secretar gene
ral adjunct al Partidului Celor ce 
Muncesc din Ungaria.

în anul 1948 a fost numit in func
ția de ministru al afacerilor interne. 
Pe baza unor acuzații false, în pri
măvara anului 1951. în condițiile spe
cifice acelor ani. este arestat. Reabi
litat în 1954. participă din nou cu dă
ruire la activitatea partidului. In iulie 
1956 este ales membru al Biroului

Politic și al * Secretariatului C.C. al 
partidului.

Tovarășul Jănos Kădăr a jucat un 
rol de frunte în lupta pentru înăbu
șirea contrarevoluției dip 1956, âvînd 
merite deosebite în reorganizarea 
partidului, devenind prim-secretar 
al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar. Din toamna anului 
1956 pină în ianuarie 1958 și 
apoi între 1961 și 1965 a de
ținut calitatea de președinte al 
Guvernului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungar, respectiv al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare. Din 1965 este membru al Con
siliului Prezidențial al R. P. Ungare. 
Congresul al VII-lea l-a ales prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., funcție 
în care a fost reales la congresele 
ulterioare, inclusiv la Congresul al 
XII-lea, din martie 1980.

Sub conducerea Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, a Comitetului 
său Central, în frunte cu tovarășul 
Jănos Kădăr, oamenii muncii din 
Ungaria au obținut succese de seamă 
in dezvoltarea și modernizarea eco
nomiei naționale, a industriei și a- 
griculturii, în ridicarea nivelului de 
trai, material și spiritual, In făurirea 
societății socialiste dezvoltate.

Pentru meritele sale deosebite față 
de partid și popor, tovarășul Jănos 
Kădăr a fost distins cu titlul de 
Erou al Muncii Socialiste, cu nu
meroasa înalte ordine și medalii 
ungare.

Locul II : întreprinderea pentru 
administrarea clădirilor București.

Locul III : întreprinderea de 
construcții, reparații, administrare 
locativă Ploiești.

INDUSTRIA METALURGICA
Locul I : Centrala Industrială de 

produse refractare Brașov, cu 363,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12,2 la sută la 
producția netă. 3,4 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată.
10,1 la sută la productivitatea mun
cii ; cheltuielile totale planificate 
la 1 000 lei productie-marfă au fost 
reduse cu 2,4 la sută, iar cele ma
teriale cu 2,2 la sută.

Locul II : Centrala industrială 
siderurgică Reșița.

INDUSTRIA 
MAȘINILOR-UNELTE, 

ELECTRONICII 
ȘI ELECTROTEHNICII

Locul I : Centrala Industrială de 
echipament special București, cu 
561,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,5 la sută la pro
ducția netă, 2.9 la sută la produc- 
tia’-marfă vîndută șl încasată. 6,4 
la sută la productivitatea muncii ”, 
cheltuielile totale planificate la 

1 000 lei productie-marfă au fost 
reduse cu 0.8 la sută. Iar cele ma
teriale cu 2,2 la sută.

Locul II : Centrala Industrială 
de motoare și materiale electroteh
nice București.

Locul III : Centrala industrială 
de echipamente de telecomunicații 
și automatizări București.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 973,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,9 la sută la pro
ducția netă. 12,1 la sută la produc
ția fizică. 9,7 la sută la productia- 
marfă vîndută și încasată. 5,4 la 
sută la productivitatea muncii ;

Evenimentul aniversar de astăzi 
este pentru poporul român un prilej 
de a-și reafirma sentimentele de 
prietenie față de poporul ungar, do
rința ca relațiile de colaborare, pe 
multiple planuri, statornicite între 
cele două țări să cunoască o conti
nuă extindere.

Căpătind un conținut calitativ nou, 
superior, în anii făuririi socialis
mului, beneficiind de cadrul oferit 
prin tratatele de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală încheiate între 

cele două țări în 1948 șî 1972, 
relațiile româno-ungare se 
dezvoltă pe baza principiilor 
egalității în drepturi, respec
tării independentei șl suvera
nității naționale, neamestecu
lui în treburile interne șî 
avantajului reciproc.

O evoluție pozitivă cunosc 
relațiile economice, recentele 
convorbiri de la Budapesta 
evidențiind noi posibilități, 
generate de dezvoltarea forțe
lor de producție în România 
și Ungaria, precum și de apro
pierea geografică, pentru Creș
terea continuă a schimburilor, 
extinderea și diversificarea 
cooperării și specializării în 
producție. Se dezvoltă, de 
asemenea, conlucrarea pe tă- 
rimul științei, culturii. învă- 
țămîntului —- în scopul mai 
bunei cunoașteri reciproce, 
ceea ce răspunde Interesului 
comun al întăririi prieteniei 
reciproc e-

Un rol de cea mai mare în
semnătate în dezvoltarea aces
tor raporturi l-au avut și îl 
au întîlnirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Jănos 
Kădăr. care au stabilit liniile 
directoare ale adîncirii conlu
crării dintre cele două parti
de. (ări și popoare.

Sintetizlnd rezultatele con
vorbirilor avute cu prile
jul întîlnirii la nivel înalt 
de la Debrețin și Oradea

din Iunie 1977, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Am stabilit 
împreună un amplu program de co
laborare multilaterală, care, fără în
doială, va fi salutat cu satisfacție 
de popoarele noastre, profund inte
resate să înainteze in colaborare pe 
calea progresului, a bunăstării lor, 
a edificării orinduirii socialiste". Cu 
același prilej, tovarășul JANOS KA- 
DAR declara : „Sinlem ferm con
vinși că munca noastră depusă pen
tru adîncirea in continuare a prie
teniei, alianței și colaborării noastre 
slujește deopotrivă intereselor celor 
două popoare, precum și intereselor 
comune ale țărilor socialiste frățești, 
contribuie la succesul luptei desfă
șurate pe plan mondial pentru vic
toria socialismului, a progresului și 
păcii".

Adresînd poporului ungar căldu
roase felicitări cu prilejul celei de-a 
70-a aniversări a tovarășului Jănos 
Kădăr, poporul nostru își reafirmă 
convingerea că dezvoltarea relațiilor 
de prietenie șl colaborare multilate- | 
rală româno-ungare corespunde pe , 
deplin cerințelor progresului econo- 
mico-social, Intereselor celor două 
popoare angajate in făurirea noii 
orinduiri, cauzei generale a socia
lismului, progresului și păcii.

cheltuielile totale planificate la 
1 000 lei productie-marfă au fost 
reduse cu 2.5 la sută, iar cele ma
teriale cu 4,3 la sută.

ECONOMIA FORESTIERA, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
Locul I: Centrala de utilaje și | 

piese de schimb București, cu 550,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,1 la sută la 
producția netă. 15,8 la sută la ex
port. 0.3 la sută la producția fizică,
1.2 la sută la productivitatea mun
cii, 2,8 la sută la beneficii ; consu
murile normate de materii prime 
și materiale au fost reduse cu 0.4 
la sută. Iar cele de energie electri
că și combustibili cu 2 la sută.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei 

mătăsii, inului și cinepii București, 
cu 223,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,9 la sută la pro
ducția netă. 4,1 la sută la produc- 
tia-marfă vîndută și încasată. 6,9 
la sută la productivitatea muncii,
5.2 la sută la beneficii. 19,5 la sută 
la livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; cheltuielile totale planificate 
la 1 000 lei productie-marfă au fost 
reduse cu 0,6 la sută, iar cele ma
teriale cu 1,8 la sută.

INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
Locul I : Centrul National al In

dustriei Aeronautice Române Bucu
rești, cu 628,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,5 la sută la pro
ducția netă. 1,4 la sută la producția 
fizică, 7 la sută la productivitatea 
muncii ; cheltuielile totale planifi
cate la 1 000 lei productie-marfă 
au fost reduse cu 2,3 la sută, iar I 
cele materiale cu 9,4 la sută.

Locul II : Centrala industrială 
de utilaj petrolier și minier 
Ploiești.

(Agerpres) j 
______________________________/

• AVION CARE 
FUNCȚIONEAZĂ C U 
ALCOOL. De mai mult timp 
In Brazilia există vehicule care 
folosesc alcoolul. Va fi extins 
oare acest carburant și la a- 
vioane? Răspunsul este in func
ție de rezultatele cercetărilor de 
la Facultatea de inginerie a U- 
niversității din Sao Paulo, care 
proiectează un „jeep" zburător 
cu alcool. Acest vehicul este 
conceput pentru piste de zbor 
locale (de circa 40 m). dez- 
voltînd o viteză minimă de 
53 km/oră. Sectorul agricol ar 
putea să folosească serviciile a- 
cestui vehicul economic. Primșle 
teste sînt așteptate cu interes.

• FOTOGRAFIEREA 
DIN COSMOS A UNUI 
LAC SUBTERAN. Cu 
torul unor fotografii ale supra
feței terestre, realizate din Cos* 
mos, sub albia rîului Kulan-Da- 
ria. U.R.S.S., secat in urmă cu 
mai multe secole, a fost desco
perit un mare lac subteran. Fo
tografiile Terrel, realizate de la 
bordul sateliților și stațiilor or
bitale, âu permis descoperirea 
sub deserturile Kazahstanului a 
mai multor surse subterane de 
apă potabilă care ar putea fi u- 
tilizate pentru nevoile agricul
turii. De exemplu, descoperirea 
unui lac subteran in arida 
peninsulă Mangislak a permis 

organizarea in zonă a mal mul
tor gospodării pentru creșterea 
oilor de astrahan.

• EFECTE COLATE
RALE ALE FUMATULUI. 
Este un fapt recunoscut că greu
tatea copiilor ale căror mame 
au fumat in timpul sarcinii se 
situează sub limita normală, iar 
copiii fumătorilor sint mult mai 
supuși bolilor respiratorii în pri
mii ani de viată. Un studiu al 
unul grup de cercetători bri
tanici referitor la copiii de vîrstă 
școlară evidențiază și un alt fe
nomen. și anume că există o 
corelație inversă intre înălțimea 
copiilor și numărul fumătorilor 

în casă : cu ctt fumează mal 
multe persoane, cu atit statura 
copilului este cu cîtiva centi
metri sub medie. Și aceasta se 
constată și atunci cînd mama 
nu a fumat in timpul sarcinii.

• „SUPRAMICRO- 
PROCESOR". Specialiștii 
americani au realizat un nou 
„supramicroprocesor". care poa
te Înmagazina 288 000 biți (uni
tate de măsură in informatică). 
Elementul electronic prezentat

RETUTINDENI
la o expoziție din Boston are 
o capacitate de înmagazinare de 
patru ori mai mare decît micro
procesoarele curente.

• „SECRETUL** PI
RAMIDELOR. De mult tirnP 
s-a considerat că „longevita
tea" piramidelor egiptene s-ar 
datora dimensiunilor lor uriașe, 
care fac să nu se observe ava
riile cauzate de vînt și de nisip. 
De curind însă, un grup de 
specialiști egipteni au infirmat 

părerea. Ei susțin că ceea ce 
protejează piramidele de ero
ziune este... forma lor: ea 
obligă furtunile de nisip, care 
le ating baza, să „alunece" în 
spirale din ce in ce mai subțiri. 
Prin aceasta, vîntul își pierde 
puterea distrugătoare.

• BIROU FLEXIBIL. 
Format din două planșete ine
gale fixate printr-un ansamblu 
de axe articulate. „Rotule 15“ 
este un birou care se bucură de 
particularitatea de a putea fi 
transformat, după citeva simple 
manevre de pivotare, in masă 
de laborator, pupitru, suport 
pentru exponate, planșă de de
sen. post de dactilografiat sau 
de informatică. Biroul flexibil 

este realizat de specialiștii fran
cezi.

• UNIVERSUL SE... 
MĂREȘTE. „London Press 
Service" transmite noi amă
nunte despre descoperirea gru
pului anglo-australian de as
tronomi care infirmă teoria des
pre „marginea" universului. 
Obiectul descoperit recent — 
un quasar care emite energie 
cit 100 000 de milioane de sori 
— se află la o distanță de 
aproape 18 000 de milioane de 
ani lumină ; el va fi cunoscut 
sub denumirea de „PKS 2 000 
Minus 330". Un purtător de cu- 
vint al grupului de astronomi, 
care l-au descoperit după șase 
ani de cercetări, a arătat că 

acesta este obiectul cosmic cel 
mai îndepărtat cunoscut de 
pămînteni. „Descoperirea este 
de natură să deschidă un nou 
capitol in discuțiile legate 
de virsta și mărimea Univer
sului, precum și de natu
ra quasarilor. în mod sigur 
quasarul descoperit a existat cu 
mult timp înainte de formarea 
sistemului nostru solar. Grupul 
de astronomi speră să descopere 
quasar! și mai îndepărtați de 
Pămint" — precizează ..London 
Press Service". Quasarul des
coperit în 1972, care fusese con
siderat cel mai îndepărtat corp 
ceresc, se afla la 16 000 de mi
lioane ani lumină, despre el 
spunindu-se, în momentul res
pectiv, că s-ar afla undeva la 
„marginile" Universului.



în preajma sesiunii speciale a Adunării Generale

a O.N.U. consacrate dezarmării

Vizita ministrului afacerilor externe român 
in Egipt

BUDAPESTA

Noi acțiuni și luări de poziție 
pentru o lume a păcii, fără arme

Apelul uniunilor științifice
MOSCOVA 25 (Agerpres) - Biroul Executiv al Consiliului internațional 

al uniunilor științifice a adresat membrilor O.N.U, apelul de a depune 
maximum de eforturi pentru salvarea omenirii de la pericolul distrugerii 
ei — informează agenția T.A.S.S. Această organizație neguvernamentală, 
care reunește organizații științifice din peste 70 de țări, inclusiv academii 
naționale de științe, a adresat apelul celei de-a doua sesiuni speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. consacrate dezarmării.

CAIRO 25 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor externe al Republicii Socia
liste România, tovarășul Ștefan An
drei. a sosit într-o vizită oficială în 
Republica Arabă Egipt, unde va avea 
convorbiri privind relațiile româno- 
egiptene. ca și unele probleme inter
naționale de interes comun.

La sosire, pe aeroportul internațio

nal Cairo, oaspetele român a fost în- 
tîmpinat de Kamal Hassan Aii, vice- 
premier și ministrul afacerilor exter
ne al R.A. Egipt, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Ion losefide, 
ambasadorul țării noastre la Cairo, și 
Wafic .Hosny, ambasadorul Egiptului 
în România.

„Ziua eliberării Africii"
Mesajul secretarului general al O.U.A.

Demonstrație împotriva eurorachetelor la Bologna
ROMA 25 (Agerpres). — Printr-o 

demonstrație împotriva instalării 
in Europa a noilor rachete nuclea
re cu rază medie de acțiune, la 
Bologna s-a deschis Festivalul fe
meilor comuniste din Italia.' Dele
gatele, reprezentind organizațiile 
comuniste de femei din întreaga 
tară, vor lua parte, pină la 30 mai, 
la mese rotunde și dezbateri asu
pra problemelor dezarmării și pă
cii, precum și la numeroase alte 
manifestări de acest fel.

Cu acest prilej — informează a- 
genția A.D.N. — in apropierea Mo
numentului celor căzuți in război 
din localitatea Paderno Dugnano, 
situată in apropiere de Milano, a 
avut loc dezvelirea unui bloc de 
granit provenit dintr-o clădire din 
Hiroshima — orașul martir distrus 
de bomba atomică lansată la 6 au
gust 1945. Inițiatorii acestei acțiuni 
Și-au propus să atragă, încă o dată, 
atenția opiniei publice asupra peri
colului cursei înarmărilor nucleare.

ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). — 
Intr-un mesaj adresat șefilor de stat 
de pe continentul african, cu prilejul 
„Zilei eliberării Africii", secretarul 
general al Organizației Unității Afri
cane, Edem Kodjo, a subliniat necesi
tatea întăririi unității țărilor africane 
în numele propășirii și al progresu
lui economico-social. Secretarul ge
neral al O.U.A. a reliefat importanța 
transpunerii in viață a Programului

de acțiune adoptat la Lagos — do
cument ce vizează dobîndirea depli
nă a independenței economice a ță
rilor africane. In mesaj se reafirmă 
solidaritatea și sprijinul deplin cu 
lupta dreaptă a poporului namibian 
împotriva ocupației R.S.A. și a regi
mului rasist, luptă desfășurată sub 
conducerea Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

Sărbătorirea tovarășului 
Jânos Kâdâr

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — 
După cum informează agenția M.T.I., 
Consiliul Prezidențial al R. P. Un
gare i-a conferit tovarășului Jânos 
Kâdâr, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, cu prilejul împlinirii 
virstei de 70 de ani, titlul de Erou 
al Muncii Socialiste pentru activi
tatea de cinci decenii desfășurată în 
mișcarea comunistă ungară, pentru 
merite in Consolidarea și dezvoltarea 
puterii populare. în construcția so
cialismului. pentru aportul la cauza 
păcii și colaborării internaționale.

Cu același prilej. C.C. al P.M.S.U. 
și Consiliul Național al Frontului 
Popular Patriotic au oferit o recepție 
în onoarea tovarășului Jânos Kâdâr.

Temelii trainice relațiilor 
frățești româno-coreene

BELGRAD

Ședință solemnă consacrată lui I. B. Tito

In orașul Luxemburg s-a desfășurat o mare demonstrație pentru oprirea 
cursei înarmărilor, a amplasării de noi rachete nucleare în Europa

BELGRAD 25 (Agerpres). — La 
Belgrad s-a desfășurat marți ședin
ța solemnă a organelor și organiza
țiilor federale, consacrată împlinirii 
a 90 de ani de la nașterea lui Iosîd 
Broz Tito, făuritorul Iugoslaviei noi 
— transmite agenția Taniug.

Dușan Dragosavaț. președintele 
Prezidiului C.C. al U.C.I., a evocat 
viața și activitatea lui Iosip Broz

Tito, care, timp de peste patru de
cenii. a condus partidul comuniști
lor din Iugoslavia, lupta popoarelor 
iugoslave împotriva fascismului, 
pentru crearea și edificarea Iugosla
viei socialiste, meritele sale in întă
rirea unității și frăției, a egalității 
in drepturi a popoarelor și naționa
lităților iugoslave, in afirmarea po
liticii de nealiniere.

Evoluția crizei Insulelor Malvine (Falkland)
• Deliberările din Consiliul de Securitate al O.N.U. • Lupte 

in zona Puerto San Carlos

SALVADOR:

Noi operațiuni ale insurgenților
SAN SALVADOR 25 (Agerpres) — 

' Potrivit agenției France Presse, in 
Salvador se intensifică acțiunile de
tașamentelor Frontului Farabundo 
Marți pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) Împotriva trupelor regi
mului.

După ce săptămîna trecută insur
genții au atacat un convoi militar pe

teritoriul Departamentului Usulutan 
din estul țârii, in prima zi a săptămi- 
nii detașamente ale patrioților au în
treprins o acțiune similară in depar
tamentul San Vicente.

Potrivit agenției citate, Insurgenții 
au încheiat cu succes operațiunea, 
provocînd inamicului pierderi in 
oameni și echipament de luptă.

Conflictul militar iraniano-irakian
TEHERAN 25 (Agerpres). — Un 

comunicat transmis de agenția ira
niană de presă IRNA a anunțat că, 
în cursul zilei de 24 mai. trupele 
iraniene au eliberat orașul Khor- 
ramshahr de sub ocupația forțelor 
militare irakiene. Agenția citată a 
informat că cei 30 000 de militari 
irakieni aflați în oraș au depus ar
mele.

Orașul Khorramshahr este cel mai 
mare port iranian, situat la vest de 
Abadan, pe rîul Karun.

BAGDAD 25 (Agerpres). — Forțele 
irakiene și-au încheiat marți dimi
neață retragerea din orașul Khor- 
ramshahr, îndreptîndu-se spre fron
tiera internațională irakiano-irania- 
nă — transmite agenția irakiană de 
presă I.N.A., citind un purtător de 
cuvint militar irakian.

Operațiunea de retragere în vede
rea evacuării orașului a început du
minică. a adăugat purtătorul de 
cuvint militar.

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. a 
continuat marți deliberările asupra 
conflictului dintre Argentina și Marea 
Britanie in problema Insulelor Malvi
ne (Falkland). Membrii consiliului 
sint sesizați pină in prezent cu citeva 
proiecte de rezoluție, primul dintre 
ele fiind avansat, luni, de Irlanda. 
Un alt proiect de rezoluție, prezen
tat de Panama, cere incetarea ime
diată a focului, pe o perioadă nede
terminată, angajarea de negocieri, 
sub auspiciile secretarului general al 
O.N.U., și trecerea la aplicarea rezo
luției 502 a Consiliului de Securitate. 
Un al treilea document, elaborat de 
Japonia, stipulează ca secretarul ge
neral al O.N.U. să fie însărcinat de 
consiliu să întreprindă o nouă ten
tativă de reglementare diplomatică a 
conflictului și cere ca rezoluția 502 
„să fie aplicată in întregime, cit mai 
curind posibil".

în sfirșit. Brazilia a prezentat un 
plan de reglementare a conflictului 
care prevede încetarea imediată a 
ostilităților, retragerea simultană a 
forțelor argentiniene și britanice și 
desemnarea de către secretarul ge
neral al O.N.U. a unei administrații 
provizorii a teritoriului, constituită 
din reprezentanți ai locuitorilor de
semnați de guvernele de la Londra și 
Buenos Aires.

După cum relatează agenția France 
Presse, ministrul afacerilor externe 
al Argentinei, Nicanor Costa Mendez, 
intr-un discurs rostit marți in fața 
membrilor consiliului, a cerut ca 
acest organism să hotărască ..ince
tarea imediată a ostilităților" și „re
luarea neintirziată a negocierilor cu 
ajutorul secretarului general al 
O.N.U.".

LONDRA 25 (Agerpres). — Con
flictul din Insulele Malvine (Falk
land) nu se va încheia pină ce Ar
gentina nu-și va retrage trupele de pe 
teritoriul din sudul Atlanticului, iar 
Marea Britanie iși va opune veto-ul 
său dacă in Consiliul de Securitate va 
fi adoptată o rezoluție pentru ince
tarea focului, a declarat marți in 
parlament primul ministru britanic, 
Margaret Thatcher.

Pe de altă parte. Ministerul Apără
rii de la Londra a anunțat că avioane 
britanice au bombardat luni in mai 
multe rinduri aeroportul din Port 
Stanley (Puerto Argentino), intorcin- 
du-șe apoi neatinse la bazele lor. tn 
aceeași zi, se arată intr-un alt comu
nicat militar din capitala britanică, 
avioane argentiniene au atacat nave 
militare ale forței expediționare bri
tanice in apropiere de Puerto San 
Carlos, avariind citeva dintre aces
tea. S-a informat, de asemenea, că 
opt avioane argentiniene ar fi fost 
doborite in timpul acestor lupte, tn 
sfirșit. tot la Londra s-a precizat că o 
a treia navă britanică — fregata 
..Antelope" — grav avariată dumini
că de explozia unei bombe lansate de 
un avion argentinian, s-a scufundat 
dună ce, în urma incendiului, între
gul echipaj fusese evacuat.

BUENOS AIRES 25 (Agerpres). — 
Forte ale infanteriei marine argen
tiniene mențin un asediu continuu 
asupra pozițiilor consolidate ale for
țelor britanice debarcate linsă Puer
to San Carlos in Insula Soledad din 
Arhipelagul Malvine (Falkland) — 
transmit agențiile E.F.E. si France 
Presse. citind comunicate oficiale 
date publicității la Buenos Aires. S-a 
precizat că zona aflată sub contro
lul britanicilor măsoară 150 kmp. e- 
fectivele britanice din această re
giune fiind estimate la 2 000 de oa
meni.

tn cursul luptelor care s-au dat, 
marți.. în zona Puerto San Carlos, 
forțele britanice au pierdut două 
fregate, iar partea argentini ană două 
avioane. în același timp, artileria an
tiaeriană argentiniană din Puerto Ar
gentino (Port Stanley) a doborît un 
avion ..Sea Harrier".

Comunicatele militare argentiniene 
subliniază că forțele terestre argen
tiniene din Malvine. sprijinite de a- 
viatie. efectuează in prezent opera
țiuni de stăvilire și anihilare a în
cercărilor forțelor britanice debarca
te de a înainta spre sud în direcția 
Puerto Argentino (Port Stanley) și 
că o ofensivă împotriva britanicilor 
este in qurs.

sofia: Congresul 
Uniunii Tineretului 

Comunist Dimitrovist
SOFIA 25 (Agerpres). — La Sofia 

au inceput. marți, lucrările celui 
de-al 14-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Comunist Dimitrovist din 
R.P. Bulgaria (U.T.C.D.). Delegații 
— relevă agenția B.T.A. — dezbat 
rolul tineretului bulgar in lupta pen
tru îndeplinirea hotărîrilor Congre
sului al XII-lea al P.C.B., sarcinile 
U.T.C.D.

La deschiderea lucrărilor a fost 
prezent Todor Jivkov, secretar ge
neral al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria.

La congres participă o delegație a 
Uniunii Tineretului Comunist din 
România, condusă de Ana Ferencz, 
secretar al C.C. al U.T.C.

ORIENTUL MIJLOCIU
ALGER 25 (Agerpres) — La Alger 

a avut loc o reuniune la care au 
participat miniștrii afacerilor externe 
ai Algeriei. Siriei. Jamahiriel Arabe 
Libiene Populare Socialiste și R.D.P. 
Yemen, precum și șeful Departamen
tului Politic al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, care fac parte 
din „Frontul Fermității".

în atenția participanților s-au aflat 
probleme legate de ultimele evoluții 
ale situației din Orientul Mijlociu, 
printre ele numărindu-se amenință
rile israeliene cu privire la sudul 
Libanului și măsurile de represiune 
întreprinse de Israel în teritoriile 
arabe ocupate.

ISLAMABAD 25 (Agerpres). — 
Comunicatul comun publicat la Is
lamabad la încheierea convorbirilor 
drhfrb președintele Pakistanului. 
Mohammad Zia-ul Haq. și președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, relevă, intre altele, că 
cele două părți au reafirmat că o 
reglementare a situației din Orientul 
Mijlociu nu poate fi realizată fără 
garantarea drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian — trans
mite agenția . Reuter. Cdmunicatul 
relevă, de asemenea, că cei doi pre
ședinți atrag atenția asupra „perico- 

' lului pe care il reprezintă pentru 
pacea și securitatea internațională 
intențiile Israelului de' a anexa te
ritoriile palestiniene ocupate", după 
anexarea părții de est a Ierusalimu
lui și a zonei siriene a înălțimilor 
Golan.

‘ OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR, ÎNLĂTURAREA PRIMEJDIEI NUCLEARE 
OBIECTIVE PRIMORDIALE ALE ÎNTREGII UMANITĂȚI

La București și Phenian este mar
cată astăzi, cu sentimente de bucurie 
și satisfacție, împlinirea a șapte ani 
de la încheierea Tratatului de prie
tenie și colaborare dintre România 
si R.P.D. Coreeană, document care 
și-a dovedit însemnătatea istorică 
pentru relațiile dintre cele două țări 
și popoare. Purtind semnătura tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășului 
Kim Ir Sen. secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, tratatul a sinteti
zat experiența acumulată de-a lungul 
anilor prin evoluția mereu ascen
dentă a strinselor legături dintre cele 
două țări, partide si popoare și. in 
același timp, a conferit acestora 
o temelie trainică, le-a deschis noi 
și ample perspective.

Este o apreciere ce decurge din 
întreaga desfășu
rare a raporturi
lor româno-core
ene în perioada 
care a trecut de 
la acest memora
bil eveniment, 
raporturi ce au 
cunoscut o dez
voltare mereu 
mai rodnică, atît 
în toate sfe
rele construc
ției socialiste, cit 
și pe plan internațional. în a- 
cest sens. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Partidul și po
porul nostru dau o înaltă prețuire 
relațiilor de strinsă prietenie, cola
borare și solidaritate militantă româ
no-coreene, care se dezvoltă tot mai 
puternic, in toate domeniile, pe baza 
hotărîrilor și înțelegerilor convenite 
împreună, in spiritul Tratatului de 
prietenie și colaborare încheiat la 
București". La rindul său. tovarășul 
KIM IR SEN releva : „Tratatul de 
prietenie și colaborare dintre Coreea 
și România este un document is
toric, care reflectă relațiile tovără
șești și frățești existente intre cele 
două partide, țări și popoare inde
pendente ale noastre și pe baza 
căruia relațiile dintre cele două țări 
au cunoscut o dezvoltare deosebit de 
înaltă".

Această fericită dezvoltare a rapor
turilor româno-coreene pune cu 
putere în evidență însemnătatea ex
cepțională a respectării principiilor 
cu valoare universală ale independen
tei și suveranității naționale, egali
tății in drepturi, neamestecului in 
treburile interne, intrajutorării și a- 
vantajului reciproc, ale dreptului fie
cărui popor de a-și decide soarta de 
sine stătător, principii care, consa
crate in tratat, călăuzesc neabătut 
partidele și țările noastre in raportu
rile dintre ele.

Retrospectiva legăturilor româno- 
coreene învederează rolul hotăritor 
pe care l-au avut și-l au pentru dez
voltarea continuă a acestor relații 
întîlnirile și convorbirile, devenite o 
practică fructuoasă, sistematică, dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen. care au impulsionat de fier 
care dată conlucrarea noastră. Opinia 
publică din România se află încă 
sub impresia căldurii deosebite cu 
care a fost primit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitei pe care 
a intreprins-o recent, impreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in R.P.D. 
Coreeană. Grandioasele manifestații 
populare, de aleasă stimă si consi
derație, rezultatele rodnice ale noului 
dialog la nivel înalt de la Phenian 
au evidențiat încă o dată, în mod 
strălucit, trăinicia și profunzimea ra
porturilor de prietenie, solidaritate 
revoluționară si colaborare multila
terală dintre cele două popoare, do
rința comună de a imprima un nou 
avint conlucrării ldr rodnice.

într-adevăr. prevederile tratatului 
sint acum completate și îmbogățite 
de Declarația comună semnată de cei 
doi conducători, care consolidează și 
lărgește aria conlucrării reciproce, 
fiind de natură să dea un nou și 
puternic impuls ansamblului raportu
rilor româno-coreene.

Pe baza noilor înțelegeri convenite 
cu prilejul convorbirilor de la Phe
nian și pornindu-se de la nivelul

Șapte ani de la încheierea 
Tratatului de prietenie și 
colaborare dintre România 

și R.P.D. Coreeană

la care au ajuns relațiile în domeniu] 
schimbului și producției de bunuri 
materiale, urmează a se extinde în 
continuare colaborarea economică 
pentru a contribui la satisfacerea 
cerințelor de materii prime și ener
gie. mașini și utilaje moderne, bunuri 
dc larg consum, ale economiilor na
ționale ale celor două țâri. în acest 
sens, acordurile încheiate prevăd 
acțiuni concrete de colaborare în 
domeniul valorificării de zăcăminte 
de metale neferoase și in domeniul 
folosirii energiei atomice. în scopuri 
pașnice. Totodată, se are in vedere 
promovarea in continuare a colabo
rării în domeniile științei, invățămin- 
tului, culturii, sănătății și in alte do
menii de interes reciproc.

în conformitate cu prevederile tra
tatului. reafirmate puternic în re
centa Declarație comună, cu interese
le celor două țări, se extinde schimbul 
de experiență pe linie de partid și 
de stat, pe linia Frontului Democra

ției și Unității 
Socialiste și a 
Frontului Demo
cratic pentru Re- 
unificarea Patri
ei. a organizații
lor sindicale, de 
tineret și de fe
mei. au loc frec
vente consultări 
in probleme bila
terale și interna
ționale de interes 
comun — toate 

acestea aducind o însemnată contri
buție la mai buna cunoaștere reci
procă a realizărilor celor două po
poare constructoare ale socialismu
lui. a preocupărilor lor actuale și de 
perspectivă, la întărirea continuă a 
prieteniei trainice dintre ele.

Animate de preocupări și aspira
ții comune, România și R.P.D. Co
reeană iși întăresc conlucrarea și in 
sfera vieții international,Qun lupta 
împotriva politicii imperialiste de 
forță și de amenințare cu forța, pen
tru democratizarea relațiilor dintre 
state și afirmarea independenței na
ționale, pentru progres, pace și o 
largă conlucrare intre toate națiunile.

Ca prieteni apropiați. comuniștii, 
oamenii muncii din România se 
bucură sincer de succesele remarca
bile pe care poporul coreean le ob
ține. sub conducerea Partidului Mun
cii, in frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen, în înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al VI-lea al partidului, in 
edificarea noii orinduiri in patria sa. 
Nu încape îndoială că aceste suc
cese. sporirea potențialului material, 
înflorirea științei și culturii, crește
rea nivelului de trai al maselor popu
lare reprezintă un puternic stimu
lent in lupta întregului popor co
reean, pentru înfăptuirea mărețului 
ideal național al reunificării pașnice 
Si democratice a țării.

Este o năzuință legitimă, care se 
bucură de solidaritatea nedezmințită 
a poporului nostru, a României so
cialiste. Tn această lumină, tara 
noastră își reafirmă, și cu prilejul a- 
niversărli de astăzi, întregul sprijin 
față de propunerile constructive for
mulate de tovarășul Kim Ir Sen Ia 
ultimul congres al partidului pri
vind înfăptuirea reunificării prin 
crearea Republicii Democrate Con
federate Koryo. ceea ce ar îngădui 
întregului popor coreean, atît din 
Nord, cit și din Sud. să-și concen
treze eforturile asupra dezvoltării 
multilaterale a patriei sale, să se a- 
firme in concertul națiunilor lumii 
ca promotor activ al progresului si 
păcii.

Cu prilejul împlinirii a șapte ani 
de la încheierea Tratatului de priete
nie și colaborare dintre România și 
R.P.D. Coreeană, poporul nostru își 
reafirmă convingerea că, prin valo
rificarea în continuare a prevederi
lor tratatului, prin traducerea in 
viață a numeroaselor înțelegeri con
venite la nivel inalt, relațiile de 
strinsă prietenie, solidaritate mili
tantă și conlucrare multilaterală din- 

. tre cele două partide, țări și po- 
' poare vor cunoaște o dezvoltare ne

întreruptă, in interesul reciproc, al 
cauzei generale a socialisiy-Țjui. pro
gresului ■ și. păcii.

Al. CAMPEANU

Reuniunea Comitetului pregătitor 
■1 celei de-a doua sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării, ale cărei lucrări 
•-au desfășurat recent la New York, 
a marcat încheierea etapei finale de 
pregătire a noului forum privind 
dezarmarea — eveniment de impor
tanță majoră pentru pacea și secu
ritatea internațională, pentru impri
marea unui nou curs în eforturile în
tregii comunități internaționale în
dreptate spre înfăptuirea acestui de- 
lidșrat vital al omenirii.

Dezbaterile și negocierile din ca
drul . comitetului, din care fac parte 
74 de state, intre care și România, 
au fost dominate, fapt pe care ob
servatorii l-au remarcat cu deosebit 
interes, de preocuparea și răspunde
rea crescindă pe care Națiunile Uni
te, toate statele trebuie să le mani
feste pentru pregătirea cît mai te
meinică a noii sesiuni speciale, in 
condițiile îngrijorării tot mai profun
de a popoarelor față de pericolele 
grave pe care cursa înarmărilor și 
perspectivele declanșării unui război 
nuclear le comportă pentru întreaga 
omenire. Temele principale ale noii 
reuniuni, așa cum au fost ele defi
nite de către comitet, se referă la : 
evaluarea modului de aplicare a ho
tărîrilor adoptate la prima sesiune 
specială, din 1978- a do p ta rea 1 prggrg- 

’TNtal JțîoMl "ae dezaiiiidie, lfllatlrea 
rolului O.N.U. in domeniul dezarmă
rii: mobilizarea opiniei publice mon
diale in sprijinul dezarmării. -

Analizind modul în care au fost în
deplinite recomandările și deciziile 
primei sesiuni speciale a Adunării 
Generale consacrate dezarmării, re
prezentanții marii majorități a state
lor și-au exprimat nemulțumirea 
profundă față de faptul că în acești 
ultimi patru ani cursa înarmărilor, și 
în primul rînd a înarmărilor nuclea
re, nu numai că nu a incetat, ci s-a 
accentuat continuu, atingind ritmuri 
fără precedent. Practic, așa cum a 
reieșit din dezbateri, nici unul dintre 
obiectivele și măsurile de dezarmare 
stabilite in documentul final al sesi
unii speciale nu au fost îndeplinite. 
Cheltuielile militare ale statelor au 
crescut neîncetat, apropiindu-se in 
1981 de suma de 600 miliarde dolari.

Aceasta a influențat în mod negativ 
climatul politic internațional, a con
tribuit la agravarea fenomenelor de 
criză ale economiei mondiale, consti
tuind o grea povară pe umerii tutu
ror popoarelor și împiedicind efortu
rile lor de dezvoltare economică și 
socială. în acest context, reprezen
tanții a numeroase țări au evidențiat 
cu putere că remedierea situației ac
tuale. oprirea cursei înarmărilor și 
realizarea acelei cotituri radicale ce
rute de popoare, spre măsuri efective 
de dezarmare, nu este posibilă fără 
afirmarea voinței politice a tuturor 
statelor, în primul rind a statelor

nucleară, să prevadă îndeplinirea lor 
pe etape bine determinate și să asi
gure, in același timp, integrarea or
ganică a tuturor negocierilor bilate
rale sau multilaterale în procesul de 
realizare a obiectivului final — 
dezarmarea generală și completă.

La încheierea lucrărilor sale, comi
tetul pregătitor a hotărît. fapt apre
ciat ca pozitiv de către majoritatea 
observatorilor, să recomande sesiunii 
speciale adoptarea a două documen
te principale. Este vorba, in primul 
rind, de programul global de dezar
mare, conceput ca un document dis
tinct, de sine stătător,. și de un al

mărit si urmăresc să creeze cadrul 
necesar afirmării cu mai multă pu
tere a voinței popoarelor, a opiniei 
publice naționale si internaționale, 
vital interesată în înfăptuirea dezar
mării. Retine atenția in acest con
text faptul că in această ultimă in- 
tilnire a să comitetul pregătitor a 
recomandat sesiunii speciale să fie 
lansată campania mondială de dezar
mare. acțiune de mare amploare 
menită să întărească și să dezvolte 
legătura dintre O.N.U. și opinia pu
blică internațională în atingerea te
lurilor dezarmării.

Comitetul a hotărît. totodată, să

IN PREGĂTIREA celei de-a doua sesiuni SPECIALE A O.N.U. 
CONSACRATE DEZARMĂRII

posesoare de arme nucleare, pentru 
a se trece la negocieri reale de re
ducere a armamentelor, pentru așe
zarea întregului proces de dezarma
re pe baza unui program global de 
dezarmare, a cărui îndeplinire impli
ca participarea la tratative a tu
turor statelor, indiferent de mărime, 
potențial militar sau nivel de dezvol
tare.

Și în cursul acestei ultime întllniri 
a comitetului pregătitor a fost pus în 
lumină faptul că elaborarea și adop
tarea programului global de dezar
mare — în legătură cu care au a- 
vansat propuneri constructive nu
meroase state, inclusiv România — 
trebuie să constituie problema cen
trală a apropiatei sesiuni speciale. 
Un mare număr de delegații, în spe
cial ale statelor mici și mijlocii, au 
insistat ca acest program să fie cit 
mai angajanl, să poarte semnătura 
reprezentanților tuturor statelor par
ticipante, iar îndeplinirea Iui să se 
afle sub îndrumarea și controlul Na
țiunilor Unite. Pentru a răspunde 
obiectivelor sale, programul va trebui 
să cuprindă, după cum s-a evidențiat 
in dezbateri, măsuri clare, ordonate 
pe priorități, incepind cu dezarmarea

doilea document care ar urma să se. 
refere la celelalte puncte înscrise pe 
ordinea de zi a sesiunii. Deși ultima 
reuniune a comitetului n-a permis 
convenirea unor proiecte ale acestor 
două documente, datorită divergențe
lor care continuă să se manifeste în 
pozițiile concrete ale diferitelor sta
te, lucrările sesiunii s-au desfășurat 
totuși într-o atmosferă lipsită de 
confruntări politice. Desigur, asigu
rarea succesului noii sesiuni specia
le a Adunării Generale nu va fi po
sibilă fără apropierea pozițiilor și de
pășirea deosebirilor de păreri exis
tente, de unde și necesitatea, subli
niată aproape unanim în dezbaterile 
comitetului pregătitor, a unor noi si 
susținute eforturi in această perioa
dă de timp care a mai rămas pină 
la deschiderea noului forum consa
crat dezarmării.

Un interes deosebit in cadrul lu
crărilor comitetului pregătitor l-a 
suscitat participarea tot mai largă 
și mai hotărită a opiniei publice 
mondiale la dezbaterile și eforturile, 
pentru infăptuirca dezarmării. Pro
punerile examinate de către comi
tet și care au fost transferate in 
continuare sesiunii speciale au ur

acorde reprezentanților unui număr 
de 79 de organizații neguvernamen
tale. internaționale și naționale, ca 
și unor instituții științifice care ac
ționează pentru înfăptuirea dezar
mării posibilitatea de a-și face cu
noscute. în cadrul sesiunii, preocu
pările și punctele lor de vedere in 
legătură cu pericolul războiului nu
clear și necesitatea imperioasă a în
lăturării acestuia, cu imperativul tre
cerii la măsuri autentice de dezar
mare. în rîndul acestor organizații și 
instituții științifice invitate să parti
cipe la sesiune se află și Consiliul 
national român „OAMENII IIE ȘTI
INȚA ȘI PACEA", organizație de 
înalt prestigiu — ceea ce va permite 
oamenilor de știintă din tara noastră 
să-și aducă contribuția la acțiunea 
de mare amploare ce se afirmă ne 
plan international in favoarea păcii 
și dezarmării.

în spiritul eforturilor sale neobo
site si permanente indreptate spre 
realizarea imperativului dezarmării, 
tara noastră a participat activ la 
dezbaterile si negocierile prilejuite 
de această ultimă întilnire a comite
tului. Este semnificativ pentru lar
gul ecou de care se bucură pretu

tindeni in lume demersurile perse
verente ale României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu. in dome
niul dezarmării, faptul că în docu
mentele pe care comitetul pregăti
tor Ie-a înaintat spre negociere se
siunii speciale iși găsesc in mod 
amplu reflectarea aprecierile și pro
punerile tării noastre in domeniul 
dezarmării.

Aprobind în unanimitate mandatul 
delegației române la cea de-a doua 
sesiune specială a Adunării Gene
rale a O.N.U., Marea Adunare Na
țională a reafirmat cu putere, la re
centa sa sesiune, aceste propuneri, 
evidențiind ca direcții esențiale în 
vederea realizării marelui deziderat 
al dezarmării : încetarea producției 
de arme nucleare, trecerea la redu
cerea treptată a stocurilor .existențe 
și interzicerea tuturor armelor nu
cleare și a tuturor armelor de dis
trugere in masă ; oprirea amplasării 
si dezvoltării rachetelor cu rază me
die de acțiune în Europa, eliminarea 
tuturor armelor nucleare de pe con
tinent ; convocarea unei conferințe 
pentru creșterea încrederii si dezar
mare în Europa ; crearea de zone 
denuclearizate in diferite zone ale 
lumii ; adoptarea unui program glo
bal de dezarmare ; creșterea rolului 
și răspunderii popoarelor, opiniei' 
publice mondiale, oamenilor de știin
ță din întreaga lume, ale Organiza
ției Națiunilor Unite' in solutionarea 
tuturor problemelor ce privesc 
pacea, dezarmarea si progresul în
tregii umanități.

în baza acestui mandat, asa cum 
s-a subliniat cu prilejul lucrărilor 
sesiunii M.A.N.. țara noastră va pro
mova cu consecvență. Ia aoroni.ata 
sesiune specială, concepția umanistă 
Si profund constructivă a președin
telui Nicolae Ceaușescu in proble
mele dezarmării, va depuhe toate 
eforturile pentru reușita si succesul 
acesteia, astfel incit ea să se înscrie 
ca un moment de cotitură în efor
turile îndreptate șnre oprirea cursei 
înarmării si trecerea la dezarmare, 
singura cale de instaurare a unei 
reale securități și asigurării păcii 
mondiale.

Radu BOGDAN

AGENȚIILE DE PRESA

ȘEDINȚA CONFERINȚEI FEDERALE A U.S.P.M.I. La Belgrad a avut 
loc ședința Conferinței Federale a Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din Iugoslavia (U.S.P.M.I.), in cadrul căreia Marin Țetinici a fost 
ales președinte al Conferinței Federale o U.S.P.M.I. pentru un mandat 
de un an, informează agenția Taniug. De asemenea, Branka Lazici a 
fost aleasă președintă a Conferinței Federale pentru activitatea socială
a femeilor.

EXPOZIȚIE ROMANEASCA IN 
ELVEȚIA. La Universitatea din 
Zurich a avut loc vernisajul expozi
ției „Arhitectura populară din 
România", organizată in colaborare 
cu rectoratul universității și muzeul 
național elvețian in aer liber din 
Ballenberg. La solemnitatea inaugu
rării, rectorul universității, prof. dr. 
Verena Meyer, a dat o înaltă apre
ciere grijii deosebite pe care statul 
român o acordă patrimoniului artis
tic național și rezultatelor obținute 
in această direcție.

CONVORBIRI ÎNTRE P. C. 
FRANCEZ ȘI P.C. ITALIAN. La 
Paris s-au desfășurat convorbiri 
intre secretarul general al Partidu
lui Comunist Francez, Georges 
Marchais. și secretarul general al 
Partidului Comunist Italian. Enrico 
Berlinsuer. După cum se arată . in 
comunicatul comun, citat de agen
ția France Presse, cele două partide 
au convenit să-și extindă coopera

rea și au reafirmat „hotărirea lor 
de a participa activ la mișcarea I 
mondială pentru pace, pentru stă- | 
vilirea cursei inarmărilor nucleare, 
pentru reducerea, prin negbcieri. a | 
armamentelor, și asigurarea unei 
securități esale pentru toate sta- 1 
tele". .

NEGOCIERILE SOVIETO-AME- i 
RICANE DE LA GENEVA. La Ge
neva a avut loc o nouă ședință i 
plenară in cadrul negocierilor so- Ș 
vieto-americane referitoare la limi
tarea armamentelor nucleare in Eu- , 
ropa — relatează agențiile T.A.S.S. i 
și United Press International. |

CHELTUIELILE MILITARE ALE | 
ISRAELULUI AU CRESCUT la ci
fra record de 63,1 miliarde she- 
keli in 1981, ceea ce reprezintă ■ 
aproximativ 30 la sută din pro
dusul național brut al țării, arată. ' 
Biroul Central de Statistică, citat 
de agenția Reuter.

Unul dintre marile proiecte de dezvoltare din Africa
Intr-o declarație fă

cută la Geneva, citată 
de agenția Reuter, 
Michel Doo Kingue, 
director pentru Africa 
in cadrul Progra
mului Națiunilor U- 
nite pentru Dezvolta
re (P.N.U.D.), a arătat 
că unul din cele mai 
mari proiecte de dez
voltare regională din 
Africa il constituie va

lorificarea potențialu
lui economic al flu
viului Kagera. in care 
sint interesate Tanza
nia, Uganda, Ruanda 
și Burundi, tn vederea 
realizării acestui pro
iect sint necesare fon
duri in valoare de tt- 
proximativ trei miliar
de dolari, dintre care 
două treimi destinate 
facilitării transporturi

lor de mărfuri ale ți- I 
rilor care nu au ieșire 
la mare — Burundi, I 
Ruanda șl Uganda. | 
Restul sumei este des
tinat utilizării poten- I 
țialului hidroenergetic, 
dezvoltării agricultu- • 
rii, realizării unor o- . 
biecttve industriale. I 
precum și programelor | 
sanitare de combatere 
a muștei tse-tse.
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