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Sub semnul stimei și prețuirii reciproce, al voinței 

comune de a dezvolta și adinei tradiționalele relații 

de colaborare prietenească româno-polone, 

in interesul celor două țări și popoare, al cauzei 

generale a socialismului și păcii internaționale, 
ieri a avut loc

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE 1N ȚARA NOASTRĂ A DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl DE STAT A R. P. POLONE, CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL WOJCIECH JARUZELSKI

Ceremonia sosirii in Capitala
La invitafia tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, vineri 
dimineața a sosit în Capitală, într-o 
vizită oficială de prietenie în țara 
noastră, o delegație de partid și de 
stat din Republica Populară Polonă, 
condusă de tovarășul Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, președintele Consiliu
lui de Miniștri și al Consiliului Mi
litar pentru Salvare Națională ale 
R. P. Polone.

Vizita delegației de partid și de 
stat poloneze se înscrie in contextul 
relațiilor de trainică prietenie, de 
solidaritate și strinsă colaborare 
multilaterală statornicite între Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, între 
România și Polonia, între popoarele 
român și polonez, relații cu vechi și 
puternice tradiții, care au cunoscut 
în anii socialismului noi și profunde 
valențe. Ea reflectă, totodată, dorin
ța partidelor, țărilor și popoarelor 
noastre de a acționa pentru dezvol
tarea continuă a raporturilor bilate
rale de conlucrare pe multiple pla
nuri, spre binele și interesul popoare
lor român și polonez, al cauzei so
cialismului. păcii, securității și in
dependenței naționale, al colaborării 
internaționale.

Ceremonia sosirii delegației de 
partid și de stat poloneze a avut loc 
pe aeroportul Otopeni, unde au fost 
arborate drapelele de stat ale Româ
niei și Poloniei. Deasupra salonului 
oficial al aerogării se aflau portrete
le tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășului Wojciech Jaruzelski. Pe 
mari pancarte erau înscrise urările : 
„Bun venit in Republica Socialistă 
România delegației de partid și de 
stat conduse de tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, președintele Con
siliului' de Miniștri și al Consiliului 
Militar pentru Salvare Națională ale 
Republicii Populare Polone 1“ „Să se 
dezvolte continuu relațiile tradițio
nale de prietenie și colaborare sta
tornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Po
lonă, în interesul popoarelor român 
și polonez, al cauzei socialismului și 
păcii in Europa și în întreaga lume!'1.

In întimpinarea tovarășului Woj
ciech Jaruzelski și a celorlalți mem
bri ai delegației au venit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. precum și tova
rășii Constantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan. Gheorghe 
Rădulescu, Ștefan Andrei, Nicolae 
Giosan, Constantin Olteanu, membri 
ai guvernului, reprezentanți ai unor

organizații de masă și obștești, ge
nerali.

Pe aeroport erau prezenți, de a- 
semenea, Ion Cosma, ambasadorul 
României la Varșovia, și Boleslaw 
Koperski, ambasadorul Poloniei la 
București, precum și membri ai 
ambasadei R. P. Polone.

La ora 10,00, aeronava cu care a 
călătorit delegația poloneză a ateri
zat. La scara avionului, tovarășul 
Wojciech Jaruzelski a fost salutat 
cu căldură de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Din delegația de partid și de stat 
a Republicii Populare Polone fac par
te tovarășii : Jozef Czyrek, membru 

al Biroului Politic, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Polone. ' Mieczyslaw F. Ra
kowski, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone, Jozef Kukulka, vice
președinte al Comitetului Director al 
Partidului Unit Țărănesc, Jozef Mu- 
siol. vicepreședinte al Comitetului 
Central al Partidului Democrat, Ka
zimierz Morawski, președintele Con
siliului Director al Asociației Social- 
Creștine, membru al Consiliului de 

Stat al Republicii Populare Polone, 
general de divizie Tadeusz Hupa
lowski, membru al Consiliului Mili
tar pentru Salvare Națională, mi
nistrul administrației economiei lo
cale și ocrotirii mediului al Repu
blicii Populare Polone, Jerzy Jas- 
kiernia, președintele Uniunii Tine
retului Socialist Polonez, Stanislaw 
Miskiewicz, prim-secretar al Comite
tului Voievodal al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez din Szczecin.

O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale Poloniei
(Continuare în pag. a III-a)

Convorbiri oficiale româno-polone

La Palatul Consiliului de Stat au 
avut loc, vineri dimineață, convor
biri oficiale româno-polone.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășii Constantin Dăscăles- 
cu. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
ministru al guvernului. Virgil Ca
zacu. membru al Comitetului Poli
ție Executiv, secretat' al C.Q. al 
P.C.R.. Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv ai C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe, general-locotenent 
Constantin Olteanu. membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. ministrul apărării 
naționale. Gheorghe Petrescu, mem
bru al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi- 
nisti'u al guvernului. Iosif Uglar, 
membru al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Constantin Arseni, preșe
dintele Biroului Comitetului Central 
al Organizației Democrației și Unită
ții Socialiste. Vasile Pungan, membru 
al C.C. al P.C.R.. ministru secretar 
de stat, consilier al președintelui 

Republicii. Ștefan Bîrlea. membru 
al C.C. al P.C.R.. directorul Cabine
tului secretarului general al parti
dului și președintelui Republicii, 
Iulian Ploștinaru, membru al C.C. 
al P.C.R.. președintele Comitetului 
pentru problemele consiliilor popu
lare, Pântelimon Găvănescu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.. Ion 
Cosma, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul țării noastre la Var
șovia.

Din partea polonă — tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, președin
tele Consiliului de Miniștri și al 
Consiliului Militar pentru Salvare 
Națională ale Republicii Populare 
Polone. tovarășii Jozef Czyrek, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.U.P., ministrul 
afacerilor externe, Mieczyslaw F. Ra- 
kowski, membru al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. prof. Jozef Kukulka. vicepre
ședinte al Comitetului Director al 
Partidului Unit Țărănesc, Josef Mu- 
siol, vicepreședinte al Comitetului 
Central al Partidului Democrat, Ka
zimierz Morawski, președintele Con
siliului Director al Asociației Social- 

Creștine, membru al Consiliului de 
Stat al R.P. Polone, general de divizie 
Tadeusz Hupalowski, membru al Con
siliului Militar pentru Salvare Națio
nală, ministrul administrației econo
miei locale și ocrotirii mediului, 
Jerzy Jaskiernia, președintele Con- 
siliultți Central al Uniunii Ti
neretului Socialist Polonez, Sta
nislaw Miskiewicz, prim-secretar 
al Comitetului Voievodal al P.M.U.P. 
din Szczecin, Boleslaw Koperski, am
basadorul Poloniei la București, 
colonel Boguslav Kolodziejczyk, șeful 
Cancelariei Secretariatului C.C. al 
P.M.U.P., Wlodzimierz Natorf. șeful 
Secției externe a C.C. al P.M.U.P.. 
Ludwik Ochocki. vicepreședinte a! 
Comisiei de Planificare de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al R.P. Polone.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat cu cordialitate vizita tovarășu
lui Wojciech Jaruzelski în România, 
afirmindu-și convingerea că ea va 
contribui, prin rezultatele sale, la 
întărirea relațiilor prietenești dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

Tovarășul Wojciech Jaruzelski a 
mulțumit pentru invitația de a vi
zita România, pentru calda primire 
ce.i-a fost făcută, exprimîndu-și. la
(Continuare în pag. a III-a)

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceausescu
in onoarea tovarășului Wojciech Jaruzelski

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a oferit, vineri, un 
dineu oficial în onoarea tovarășului 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
«1 Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, președin
tele Consiliului de Miniștri și al 
Consiliului Militar pentru Salvare 
Națională ale Republicii Populare 
Polone.

Au luat parte tovarășii Constantin 
Dăscălescu. Iosif Banc, Emil Bobu, 

Toastul tovarășului
Nicolae Ceausescu

Stimate tovarășe Jaruzelski,
Stimați oaspeți,
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc ca, și în acest cadru, să vă salut cordial ca 

oaspeți ai României socialiste, pe dumneavoastră, 
stimate tovarășe Jaruzelski, pe colaboratorii care vă 
însoțesc, să exprim satisfacția noastră pentru această 
întîlnire și pentru convorbirile pe care le-am avut 
împreună.

Apreciem vizita drept un moment important în 
dezvoltarea bunelor relații româno-polone, în întărirea 
prieteniei și colaborării dintre partidele, țările și po
poarele noastre. Intre români și polonezi s-au stator
nicit din timpuri îndepărtate relații de colaborare și 
bună vecinătate. De asemenea, între mișcările revolu
ționare și muncitorești din România și Polonia s-au 
dezvoltat legături strînse de solidaritate, în lupta îm
potriva asupririi naționale și sociale, împotriva fas
cismului, pentru independență și progres. Aceste legă
turi au fost ridicate pe o treaptă nouă în anii con
strucției socialiste. în spiritul și pe baza Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre 
Republica Socialistă România și Republica Populară 
Polonă, s-au dezvoltat și diversificat continuu colabo
rarea și cooperarea economică, tehnico-științifică și 
culturală, s-au amplificat contactele și schimbul de 
experiență între partidele noastre, între organizațiile 
politice și obștești din cele două țări.

în cadrul convorbirilor noastre de astăzi am hotărît 
împreună să întărim și mai mult aceste tradiționale 
relații, să lărgim pe toate planurile colaborarea și 
conlucrarea româno-poloneze, pe baza deplinei egali
tăți, a respectului independenței și suveranității na-
(Continuare in pag. a III-a)

Virgil Cazacu, Nicolae Constantin, 
Gheorghe Pană. Ion Pățan, Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu. Ște
fan Andrei. Mihai Gere, Constantin 
Olteanu, Cornel Onescu, Gheorghe 
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, per
sonalități ale vieții noastre culturale 
și științifice, generalii

Au luat parte tovarășii Jozef 
Czyrek, Mieczyslaw F. Rakowski, 

Jozef Kukulka. Jozef Musiol. Ka
zimierz Morawski. general de divizie 
Tadeusz Hupalowski, Jerzy Jaskier
nia, Stanislaw Miskiewicz. celelalte 
persoane oficiale poloneze.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Polone și 
Republicii Socialiste România.

In timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Wojciech Jaruzelski au rostit 
toasturi, care au fost urmărite cu viu 
interes și subliniate cu aplauze de 
cei prezenți.

Toastul tovarășului 
Wojciech Jaruzelski

Mult stimate tovarășe Ceaușescu,
Dragi tovarăși și prieteni români,

înainte de toate, doresc să vă mulțumesc dumnea
voastră pentru primirea cordială și ospitalitatea cu 
care a fost întîmpinată delegația polonă de partid și 
de stat în Republica Socialistă România.

Mulțumesc pentru cuvintele prietenești exprimate 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu la adresa po
porului polonez, a partidului nostru și a organelor 
superioare ale Republicii Populare Polone.

Aș dori să răspund cu aceleași sentimente.
Sîntem bucuroși să ne aflăm printre prietenii ro

mâni. Internaționalismul socialist, care constituie baza 
relațiilor polono-române de azi,-este cea mai bună 
garanție a prieteniei trainice dintre popoarele noastre, 
o busolă perfectă în formarea politicii externe a ță
rilor socialismului real. Polonia și România cunosc 
din propria lor experiență amară cît de iluzorii au 
fost alianțele care au dus în realitate la folosirea ță
rilor noastre în jocul imperialist. Formarea unui mo
del nou, socialist, de relații între popoare a avut o 
însemnătate hotărîtoare. El cuprinde atît patriotismul 
fierbinte al poporului, voința sa de a se dezvolta în 
mod independent, suveran, cît și unitatea de clasă și 
frăția oamenilor muncii.

între Polonia și România există legături bilaterale 
numeroase și trainice, înainte de toate Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală, din anul 
1949, precum și Declarația cu privire la întărirea co
laborării dintre partidele și statele noastre, adoptată 
în anul 1977. Ne unește, de asemenea, participarea la 
comunitatea politică, economică și de apărare a țărilor 
socialiste, avînd ca forță principală aliatul și prietenul
(Continuare in pag. a III-a)

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-POLONEZ
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, m 
ziua de 4 iunie 1982, o delegație de 
partid și de stat a Republicii Popu
lare Polone. condusă de tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone, președintele 
Consiliului Militar pentru Salvare 
Națională, a efectuat o vizită oficia
lă de prietenie în Republica Socia
listă România.

Delegația poloneză s-a bucurat de 
o primire caldă, expresie a senti
mentelor tradiționale de prietenie și 
stimă reciprocă ce leagă poporul ro
mân și poporul polonez.

Delegația de partid și de stat a 
Republicii Populare Polone a depus 

o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

în timpul vizitei au avut loc con
vorbiri oficiale la care au participat:

Din partea română : tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășii Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România. Virgil Cazacu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Constantin Olteanu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul a- 

parării naționale, Gheorghe Petres
cu. membru al C.C. al P.C.R.. vice
prim-ministru al guvernului. Iosif 
Uglar, membru al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Constantin Arseni, vipe- 
președinte al Consiliului Național al 
F.D.U.S., președintele Comitetului 
Central al Organizației Democrației 
și Unității Socialiste, Vasile Pungan, 
membru al C.C. al P.C.R., ministru 
secretar de stat, consilier al pre
ședintelui Republicii, Ștefan Bîrlea, 
membru al C.C. al P.C.R., directorul 
cabinetului secretarului general al 
partidului și președintelui Republicii, 
Iulian Ploștinaru, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele Comitetu
lui pentru problemele consilii
lor populare, Pântelimon Găvă
nescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co

Plecarea 
din Capitală
Delegația de partid și de stat din 

Republica Populară Polonă, condusă 
de tovarășul Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretai' al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, președintele Consiliului de 
Miniștri și al Consiliului Mili
tar pentru Salvare Națională ale 
R. P. Polone, care a făcut o vîzitâ 
oficială de prietenie in țara noastră, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
a părăsit, vineri seara, Capitala.

Ceremonia plecării s-a desfășurat 
pe aeroportul Otopeni. Pe frontis
piciul aerogării se aflau portretele 
celor doi conducători de paFtid și de 
stat, încadrate de drapelele de stat 
ale României și Poloniei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Wojciech Jaruzelski au 
venit împreună la aeroport.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare Polone 
și Republicii Socialiste România, in 
timp ce erau trase 21 de salve de 
artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Wojciech Jaruzelski au trecut in 
revistă garda de onoare.

Tovarășul Wojciech Jaruzelski 
și-a luat apoi rămas bun de la per
soanele oficiale române venite la 
aeroport. Erau prezenți tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Iosif Banc,
(Continuare in pag. a III-a)

mitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist. Ion Cosma, 
membru al C.C. al P.C.R., ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România in Re
publica Populară Polonă.

Din partea poloneză : tovarășul 
Wojciech Jaruzelski. prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P.P., pre
ședintele Consiliului Militar pentru 
Salvare Națională, tovarășii Jozef 
Czyrek, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., minis
trul afacerilor externe al R.P. Po
lone. Mieczyslaw F. Rakowski, mem
bru al C.C. al P.M.U.P.. vicepreședin
te al Consi’i Miniștri al R.P.
Polone, p -t Kukulka, vice-
președir ! ■ ■ „mitetului Director al
Partidu. nit Țărănesc, Jozef Mu-
(Continuare in pag. a V-a)
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Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R.

EXCEPTIONAL DOCUMENT PROGRAMATIC PENTRU ACTIVITATEA 
REVOLUȚIONARĂ A ÎNTREGULUI PARTID, A ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR
ț „Activitatea noastră ideologică și politică, educativă trebuie să ți pornească permanent și să se bazeze pe ideile nobile ale socialismului ! j științific, ale umanismului revoluționar. în centrul activității noastre ț j politice, educative trebuie să stea dezvoltarea dragostei față de țară, față de j 
! popor, față de cauza socialismului, dezvoltarea patriotismului revoluționar", j 
! NICOLAE CEAUȘESCU !

EXPRESII ALE APROBĂRII UNANIME
Industrializarea — factorul 

esențial al edificării 
socialismului în România

Chemare înflăcărată la gîndire vie, la muncă rodnică
Un moment de puternică efervescență » gin

dirii și acțiunii revoluționare din România — 
așa ar putea fi definită sintetic expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu „Cu privire la sta
diul actual al edificării socialismului în țara 
noastră, la problemele teoretice, ideologice și ac
tivitatea politică, educativă a partidului", pre
zentată la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 
1—2 iunie 1982 și devenită, printr-o hotărîre a 
plenarei, document programatic pentru activita
tea întregului partid și popor.

Discutind, in ancheta de față, cu oameni de 
diverse categorii și profesii, toți au ținut să sub-

Anchetă social-politică 
linieze cit de mult i-a impresionat adinca ana
liză si. in același timp, caracterul novator al 
tezelor ce alcătuiesc acest document si îi con
feră o inestimabilă valoare pentru întregul mers 
al societății socialiste românești de aici încolo, 
în același timp, ne-au vorbit cu mindrie legi
timă despre faptul că acest document, funda
mentai pentru noi, vine să confirme încă o dată 
spiritul proaspăt, înnoitor care, emanind de Ia 
secretarul general al partidului, călăuzește ac
țiunile. efortul de progres al întregii țări. Ex

punerea, tnarmind conștiințele întregii națiuni 
cu o viziune profundă, calitativ nouă, asupra 
principiilor teoretice și ideologice si. prin aceas
ta. asupra căilor concrete de Înfăptuire a obiec
tivului strategic al partidului — edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comunism — face ca 
omul societății românești contemporane să se 
simtă mai puternic in opțiunile și deciziile sale, 
mai conștient. Și. deci, mai apt să se implice, 
cu toate puterile, cu un mai acut sentiment ai 
responsabilității, în procesul dezvoltării econo
mice și sociale.

0 analiză pătrunzătoare a vieții romanești 
și internap'onale contemporane

nerații șl pot să vă spun că acest 
document așază întreaga noastră 
activitate pe temeiuri noi. mai so
lide. pentru a crește cetățeni cu o 
perfectă sănătate morală, cu un

foarte consolidat ideal comunist sl 
patriotic, oameni care să stăpî- 
nească bine principiile ideologice și 
politice ale societății socialiste și 
comuniste pentru care se pregătesc.

Maistrul Nicolae Foia, de la în
treprinderea de utilaj chimic 
..Grivita roșie", tocmai discutase cu 
colegii săi de muncă asupra unor 
idei din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

— Pentru mine, expunerea repre
zintă o strălucită radiografie a vie
ții românești și internaționale con
temporane. Știți, după ce sudăm 
cazanele acestea uriașe, facem 
un film care ne arată cu precizie 
calitatea lucrării. Citind si recitind 
magistrala expunere a secretarului 
general, fără să vreau mi-a venit 
in minte această comparație. Pen
tru că expunerea ne arată cum nu 
se poate mai limpede ceea ce am 
realizat în anii socialismului, ma
rile victorii dobîndite. sub condu
cerea clarvăzătoare a partidului, 
precum si ceea ce mai avem de 
făcut, greutățile ce se cer învinse. 
Sintem în fața unui magistral pro
gram de gîndire și acțiune revolu
ționară care evidențiază încă o dată 
puternica personalitate creatoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, spi
ritul său dialectic, novator, revolu
ționar de abordare a problemelor, 
realismul și cutezanța proprii gîn- 
dirii sale.

As mai sublinia ceva. Mi-au ră
mas vii în minte cuvintele secre
tarului general că nu este sufi
cient numai să fim de acord cu 
aceste teze, ci si să acționăm neîn- 
tîrziat. cu angajare deplină, pen
tru transpunerea lor în viață.

— Poate mai mult ca alte vîrste, 
tinerii îsi îndreaptă gindul cu pre
dilecție către ziua de mîine. scru- 
tînd viitorul. Presupunem de a- 
ceea că dimensiunea prospectivă a 
expunerii v-a atras cu deosebire 
atenția.

— Da. si în acest sens aprecie
rile privitoare la valoarea educa
tivă a istoriei nu numai pentru 
formarea convingerilor patriotice, 
ci pe un plan mai larg pentru for
jarea profilului moral al tinerei 
generații sint memorabile — ne 
spune Narcisa Ionescu. studentă m 
anul V al Facultății de arhitectu
ră. Cînd tovarășul Nicolae

Ceaușescu sublinia în cuvinte de 
aleasă cugetare că ..nimic nu se 
poate construi ignorînd trecutul", 
sintetiza o întreagă experiență, una 
din liniile de forță ale continuită
ții. luptei și devenirii poporului 
român. întreaga noastră istorie 
națională ne propune o strălucită 
lecție de demnitate, de supremă 
răspundere în înfăptuirea idealuri
lor scumpe tuturor fiilor tării. Oare 
ce poate avea o mal înaltă valoa
re educativă decît această pildă 
nepieritoare, care ne luminează 
prezentul socialist și viitorul 
comunist ?

într-o veche uzină bucureșteană, 
martoră și participantă la întreaga 
istorie de fundamentale prefaceri 
politice, economice și sociale a 
României contemporane.

— Am să vă dau doar exemplul 
care mă preocupă acum mai mult 
— ne spune Constantin loja, mais
tru la „Laromet", membru în con
siliul oamenilor muncii — ideea 
perfecționării principiilor de pro
prietate incluse în noțiunea da 
„proprietar și producător"...

— Exact. Cum o înțelegeți ?
— Eu văd problema asta ca pe 

ceva foarte valoros pentru noi. Este 
interesul meu. al dumitale și al tu
turor să ne știm mai direct impli
cați în tot ce facem. în dezvolta
rea avutului și a venitului nostru. 
Pentru că altfel gîndești și altfel 
acționezi cînd știi că acolo. în va
lorile mari dintr-o întreprindere, se 
găsește și bănuțul agonisit de tine, 
ești acolo și tu, cu munca și spe
ranțele de mai bine.

— Care sint implicațiile pe planul 
conștiinței ?

— în primul rînd este un pas mai 
departe și mai hotărît în exercita
rea autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești. Că se leagă strîns una 
de alta : a fi proprietar și a-ti gos
podări și spori avutul, avutul po
porului și al tău. în modul cel mai 
direct ! De aici capătă o consisten
ță nouă și ideea de democrație 
muncitorească, o democrație care 
înseamnă în primul rînd participa
re deplină la conducere.

Gîndire profund dialectică, întemeiată 
pe cercetarea și interpretarea științifică 

a realității

— In expunerea prezentată la 
plenara lărgită a Comitetului Cen
tral — ne spune prof. univ. dr. La- 
dislau Lorincz — regăsim la cotele 
cele mai înalte gindirea științifică, 
revoluționară și chemarea fierbinte 
la acțiune care caracterizează stră
lucita personalitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Dați-mi voie să 
mă refer la una dintre axiomele 
concepției secretarului general al 
Partidului Comunist Român, re
afirmată cu putere și în recentul 
document : teza că unitatea de ne
clintit a întregului popor în jurul 
partidului, adeziunea fierbinte la 
cauza măreață a construirii socialis
mului și comunismului reprezintă 
marea forță care chezășuiește mer
sul înainte al patriei. Unitatea, sen
timentul apartenenței depline la o 
patrie comună și la idealul revolu
ționar comun au darul să galvani- 
zeze energiile creatoare ale națiunii 
române socialiste, să se constituie 
într-un generator de noi și noi im
pulsuri creatoare pe plan econo
mic. social-politic și cultural.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că „indiferent de originea 
părinților, avem o origine comună : 
a patriei în care ne-am născut". Și 
mai departe : că „în orice împre
jurări, toți trebuie să servim po
porul, patria, partidul". Trecutul și 
prezentul de luptă revoluționară au 
forjat unitatea și frăția dintre oa
menii muncii români și oamenii 
muncii de alte naționalități, cunoaș
terea și prețuirea lor reciprocă, 
coeziunea întregului popor.

— Cită dreptate are tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cînd spune că 
acum trebuie să luptăm pentru

pace, fiindcă atunci cînd bombele 
vor începe să cadă ar fi prea tîrziu!

In ochii tovarășei Georgeta 
Oprea, maistru la întreprinderea de 
confecții și tricotaje, se aprinde o 
flacără :

— Citeam partea din expunerea 
la plenară în care conducătorul 
nostru caracterizează situația in
ternațională — dacă pot să mă 
exprim așa — într-o triplă ca
litate : de muncitoare, care își 
iubește fabrica și iubește munca 
pașnică. Ca muncitoare, și eu. și ce
lelalte 18 000 de tovarășe ale mele 
de aici, știm că avem nevoie de 
pace prin munca noastră de fie
care zi facem politică internaționa
lă, politica partidului și statului 
nostru, căci o bună parte din pro
ducția noastră merge la export în 
țări din lumea întreagă. Ca să zic 
așa. pacea este pentru noi mijloc 
de producție. Apoi, sînt cetățean al 
scumpei noastre Românii și sînt 
mindră că în această lume atît 
de frămîntată glasul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este ascultat și 
respectat. Ca mamă a doi copii — co
pii mari de-acum — sint recunoscă
toare tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru înflăcărarea cu care apără 
dreptul la viață și la fericire al ge
nerațiilor prezente și viitoare.

Ca muncitoare, cetățeană și mamă 
voi semna un apel pentru dezar
mare ; și la fel ca mine, sînt si
gură, vor face toate femeile din 
România.

MIhal CARANFIL 
Georqe-RadU CH1ROV1C1 
Paul DOBRESCU

Împreună cu tovarășii 
mei de muncă din cea mai 
tinără și modernă între
prindere industrială din ju
deț, combinatul de fire sin
tetice, am luat cunoștință 
cu viu interes, satisfacție și 
deosebită mindrie de ma
gistrala expunere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R. Dintre numeroasele 
aspecte relevate in expune
re, subliniez excepționala 
însemnătate, argumentarea 
științifică a cerinței legice 
a industrializării socialiste. 
Ea constituie, fără îndoială, 
baza edificării societății so
cialiste, ea a asigurat inde
pendența noastră națională. 
Dovadă — România de azi, 
dovadă — chiar întreprin
derea în care lucrez, dova
dă — dezvoltarea impetuoa
să a județului Vaslui. 
Combinatul nostru de fire 
sintetice, care n-are decît 
un an de existentă, s-a 
înălțat acolo de unde, cu 
peste jumătate de mileniu 
în urmă, Ștefan cel Mare 
repurta epocala victorie de 
la Padu Înalt. Despărțite de 
atitea veacuri de zbuciuma
tă istorie, aceste două mo
mente cardinale sint in 
fapt expresia eforturilor 
noastre intru neatirnarea, 
independența și suveranita
tea țării.

Zona noastră industrială, 
economia județului sint ro
dul politicii de repartizare 
rațională a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul 
patriei. De aceasta noi am 
beneficiat din plin, cu con
secințe dintre cele mai fa
vorabile pentru ridicarea la 
o viață nouă a oamenilor, 
pentru bunăstarea și feri
cirea noastră. Cine se mai 
îndoiește astăzi de justețea 
politicii de industrializare 
a țării, reclamată de condi
țiile istorice concrete, de 
rezultatele ei directe, să 
vină să vadă și să constate! 
Numai în ultimele două

cincinale au fost alocate in
vestiții de aproape 20 mi
liarde lei și s-a construit 
mai mult decit in trecute 
secole de existență. Noile 
locuri de muncă create in 
cele peste 50 de întreprin
deri antrenează acum in ac
tivități industriale peste un 
sfert din populația județu
lui, care a întărit conside
rabil detașamentul clasei 
muncitoare. Au fost con
struite 25 000 de aparta
mente in orașe, alte zeci de 
mii de noi locuințe la sate. 
„Nu aveți vocația indus
triei" — au încercat să ne 
spună unii. Dar a fabrica 
rulmenți in sute și sute de 
tipodimensiuni, exportați in 
peste 70 de țări ale lumii, 
echipament electronic șț 
electrotehnic, fire sintetice, 
care sint deja căutate de 
peste 20 de parteneri de 
peste hotare, și altele, ce în
seamnă oare ? Să fi rămas 
o țară „eminamente agra
ră", la cheremul oricui ? 
Chipul de azi al patriei 
noastre libere și indepen
dente, al omului nou, demn 
și mindru se datoresc poli
ticii promovate cu consec
vență și înțelepciune de 
către partid, clarviziunii și 
înțelepciunii politice a se
cretarului nostru general. 
Sint cuceriri și realizări pe 
care le vom apăra și le vom 
amplifica mereu. Iată de 
ce îmi exprim întreaga a- 
deziune la noul document 
programatic și mă angajez 
să lupt pentru înfăptuirea 
lui, fiindcă, așa cum s-a 
subliniat, dezvoltarea pu
ternică a industriei consti
tuie factorul esențial al 
ascensiunii noastre spre 

, piscurile luminoase ale so
cialismului și comunismu
lui.

Veronica MIRON 
muncitoare,
Combinatul de fire sintetice 
Vaslui

îndatoririle de cetățeni pen
tru înflorirea și independen
ța patriei comune.

Județul Satu Mare — în 
care trăiesc in strinsă uni
tate și frăție români, 
maghiari, germani — este o 
minunată și fidelă oglindă a 
înfăptuirii reale a politicii 
partidului de asigurare a 
egalității pentru toți cei ce 
muncesc, fără deosebire de 
naționalitate. Avem o pro
ducție industrială de 14 mi
liarde lei, rod al efortului și 
inteligenței creatoare a oa
menilor muncii sătmăreni, 
fără deosebire de naționa
litate. Și nu pot să nu subli
niez, în acest context, pre
ocuparea expresă, statornică 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru reparti
zarea și dezvoltarea raționa
lă, proporțională a forțelor 
de producție pe întreg teri
toriul patriei și, in conse
cință, și pe meleagurile ju
dețului nostru. Aici, in ulti
mii 17 ani, s-au înălțat mul
te obiective industriale, so- 
cial-culturale, ca rod al in
dicațiilor directe date la

fața locului de secretarul 
general al partidului cu pri
lejul numeroaselor vizite de 
lucru efectuate în județ.

Tot o expresie a deplinei 
egalități în drepturi a tutu
ror cetățenilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, 
este și faptul că in județul 
Satu Mare cetățenii de ori
gine maghiară au la dispo
ziție o multitudine de mo
dalități de afirmare a enti
tății lor — școli, teatru, ziar 
local in limba maghiară. 
Toate aceste realități, ca și 

perspectivele mărețe deschi
se de Programul partidului 
viitorului luminos al po
porului mă îndeamnă și pe 
mine, ca si pe toți tovarășii 
mei de muncă, alături de în
treaga națiune, să nu-mi 
precupețesc eforturile pen
tru necontenita înflorire a 
patriei comune, pentru întă
rirea continuă a unității și 
frăției dintre fiii României.
Inq. SZILAGY1 Tămăs 
director tehnic 
la întreprinderea
„23 August" - Satu Mare

Dezvoltarea propriet 
socialiste —o înalt 

răspundere patrioti

|

Ample deschideri teoretice înnoitoare 
pentru înțelegerea fenomenelor practice

— Stimate tovarășe Constantin 
Vlad, sinteți directorul Institutului 
de științe politice și de studiere a 
problemei naționale. V-am ruga să 
prezentați pe scurt semnificația in 
plan teoretic a expunerii secretaru
lui general al partidului.

— Magistrala expunere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu constituie 
un document cu adevărat progra
matic. ce imbogătește zestrea teo
retică. ideologică și politică a par
tidului nostru cu numeroase teze 
noi de inestimabilă valoare : rapor
tul dialectic dintre viața materială 
și conștiința socială în ansamblu, 
determinarea obiectivă a contradic
țiilor sociale și căile depășirii lor ; 
înțelegerea proprietății socialiste ca 
un raport social ; relația complexă 
dintre partid și stat ; viabilitatea 
națiunii și perenitatea valorilor 
sale r modalitățile de înfăptuire a 
păcii și de realizare a unui nou e- 
chilibru în lume etc.

Se pun astfel cu putere în relief 
marile virtuți dialectice, revoluțio
nare ale gindirii secretarului gene
ral al partidului — gîndire care 
pornește consecvent de la înțelege
rea marxismului ca o concepție vie. 
străină oricărei închistări dogmati
ce, care se dezvoltă nu prin simpla 
minuire a conceptelor, ci doar prin 
cercetarea și interpretarea științi
fică a faptelor vieții.

— De-aici și valoarea practică a 
acestui profund demers teoretic...

— A cunoaște mai bine, a înțe
lege mai bine fenomenele sociale 
înseamnă implicit a acționa mai 
bine, a scurta intervalul de timp in 
care obiectivul propus urmează să 
fie realizat. Pentru oricine parcur
ge cu atenție expunerea apare lim
pede că analiza teoretică nu rămi- 
ne nici un moment numai in acest 
plan, ci operează deschideri înnoi
toare pentru înțelegerea fenomene
lor practice, prefigurează soluții la 
problemele concrete de azi ale 
României și ale lumii contem
porane.

Aceeași idee o argumentează, din 
unghiul practicii sociale, tovarășul 
Nicolae Budică, secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea 
de mașini electrice București.

— înainte de orice, vreau să spun 
că expunerea ne înarmează cu un 
program de o excepțională însem
nătate teoretică și practică, trasînd 
cu fermitate liniile directoare ale 
dezvoltării orînduirii socialiste ; ea 
se constituie drept document funda
mental pentru munca și viata fie
cărui comunist, a fiecărui om al 
muncii, pentru toate organizațiile 
de partid și colectivele de oameni 
ai muncii, pentru partidul nostru 
comunist, pentru poporul român. 
Analiza profund științifică, lucidă 
este permanent aliată cu înflăcăra
rea partinică, întărindu-ne încă și 
încă o dată în convingerea că în 
persoana secretarului general al 
partidului poporul român are un 
mare conducător, un revoluționar a 
cărui faptă și gîndire posedă di
mensiuni istorice.

— Ce idee v-a retinut. în mod de
osebit, atenția?

— Datoria de a dărui tării tot ce 
avem mai bun în noi. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază încă 
o dată că factorul hotăritor al 
progresului este munca. în între
prinderea noastră am reușit, în 
ultimii ani, să facem mari pași 
înainte — dar, înțelegem și din 
expunere, că mai avem multe de 
făcut. Bătălia pentru o nouă cali
tate a muncii și a vieții se duce 
în fiecare zi; așa cum arată secre
tarul general al partidului, realiza
rea ei reprezintă obiectivul funda
mental al etapei actuale. Ei îi sub
ordonăm totul, pentru că este sar
cina cuprinzătoare de a cărei rea
lizare depind progresul și bună
starea patriei.

— întreaga expunere — apreciază 
tovarășa Elena Mihai, profesoară 
de matematică, directoarea liceului 
„I. L. Caragiale" din București — 
îmbină profund, organic, principii 
ideologice comuniste purtind un 
puternic caracter de creație, de o- 
riginalitate, cu idei și soluții prac
tice de mare anvergură pentru 
toate domeniile activității econo
mice și sociale. Sigur, am reflectat 
mai mult asupra aspectelor care 
se referă la domeniul activității 
noastre, a educatorilor tinerelor ge-

Uniți de idealul slujirii 
patriei comune

Document de mare însem-. Ca în atitea alte rîndurl,
nătate teoretică și practică 
pentru activitatea revoluțio
nară a partidului nostru, 
strălucita expunere a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
la plenara lărgită a Comite
tului Central al partidului a 
demonstrat odată mai mult 
preocuparea stăruitoare a 
secretarului general al parti
dului de analizare profun
dă, multilaterală a procesu
lui istoric de dezvoltare a 
națiunii și societății româ
nești, a marilor transfor
mări petrecute în întreaga 
activitate economico-socială, 
de stabilire a direcțiilor care 
vor sta la baza perfecționă
rii operei de edificare socia
listă și comunistă a patriei.

și de data aceasta, secreta
rul general al partidului a 
acordat o atenție deosebită 
uneia din mărețele cuceriri 
revoluționare ale comuniș
tilor, ale întregului nostru 
popor — egalitatea reală în 
drepturi și îndatoriri a tutu
ror cetățenilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate. 
Mi-au mers la inimă cu
vintele prin care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia 
la plenară că toți cei ce 
trăim și muncim împreună 
în patria noastră, români, 
maghiari, germani, sirbi și 
de alte naționalități, sintem 
un popor unit, fiii aceleiași 
patrii, ai României, cu toții 
trebuind să ne îndeplinim

Am citit cu viu interes 
expunerea tovarășu- 
l u i Nicolae Ceaușescu, 
rostită la plenara lărgită a 
Comitetului Central al 
P.C.R. și impresia pe care 
a lăsat-o asupra mea a fost 
covirșltoare. Este și expli
cabil, deoarece magistrala 
sa expunere conține teze 
și idei de o excepțională 
însemnătate teoretică și 
practică, care definesc sta
diul actual al societății ro
mânești și perspectivele 
evoluției acesteia. Ideile și 
orientările cuprinse in ex
punerea secretarului gene
ral trasează căile și direc
țiile principale de acțiune 
pentru dezvoltarea în con
tinuare a forțelor de pro
ducție, pentru ' realizarea 
unei noi calități a muncii 
și vieții, pentru întărirea 
continuă a democrației so
cialiste și perfecționarea 
cadrului organizat de par
ticipare a maselor la con
ducerea societății.

Referindu-se la proprie
tatea socialistă, secretarul 
general al partidului subli
nia necesitatea de a se 
aduce unele clarificări asu
pra noțiunii de proprietate 
— necesitate dictată de ne
voia de a o pune intr-un 
acord mai deplin cu reali
tățile impuse de stadiul 
dezvoltării noastre socialis
te. Din aceasta decurge, de 
fapt, datoria de a se acționa 
mai stăruitor pentru întări
rea conștiinței oamenilor 
muncii de proprietari ai 
mijloacelor de producție, 
pentru păstrarea și apăra
rea proprietății socialiste, 
pentru sporirea eficienței 
economice, dat fiind faptul 
că pe această cale se asi
gură și mijloacele necesare 
retribuirii lor, participă
rii la beneficii.

Pornind de la uce»,c — 
siderente, conducătorul par
tidului a enunțat ideea no
vatoare că, pentru a stimula 
participarea directă a oa
menilor muncii la dezvol
tarea mijloacelor de pro
ducție, ar fi poate bine ca 
circa 30 la sută din mijloa
cele de bază să aparțină 
oamenilor muncii din uni
tatea respectivă, pe baza 
participării fiecăruia, cu o 
contribuție corespunzătoa
re. Aceasta ar da posibilita
tea celor care participă lă 
fondul de dezvoltare să 
primească anual, pentru 
suma depusă, un beneficiu 
de circa 6 la sută în afara 
drepturilor generale în ca
drul retribuției și partici
pării la beneficiu. Sint idei 
care, la fel ca atitea și 
atitea alte idei valoroase 
ale secretarului nostru ge
neral, au menirea să contri
buie la perfecționarea și 
stimularea procesului de 
edificare socialistă a patri
ei noastre, la înaintarea 
României cu pași mai re
pezi spre un viitor tot mai 
demn de civilizație și bu
năstare.

Iată de ce îmi exprim 
totala adeziune față de te
zele, ideile și orientările 
cuprinse în magistrala ex
punere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și mă 
angajez ca, împreună cu 
tovarășii mei de muncă, să 
nu ne precupețim eforturi
le pentru a contribui, in
tr-o măsură tot ' 
la îndeplinirea 
la dezvoltarea și 
proprietății socia ..

Ion NEGR 
strungar, In 
„Tractorul"

Conștiința prezentului - o conștiință a patriotismului faptei
Nu există, nu poate exista con

știință autentică in tara noastră 
asupra căreia ampla expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a- 
naliză cuprinzătoare și profundă a 
întregii noastre vieți politico-socia- 
le în perspectiva ei istorică, docu
ment care, alături de importanța 
lui teoretică, are și o imensă va
loare practică, întrucît ne va călăuzi 
timp de multi ani activitatea in 
domeniul ideologiei și propagandei 
de partid, să nu fi produs o pu
ternică irrtpresie. Ideile deosebit 
de valoroase. îndemnurile și indi
cațiile ce se desprind din magis
trala cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sînt un bun de 
preț inestimabil pentru viitorul 
nostru.

Construirea socialismului nu este 
un festival, ci o pregnantă luptă, o 
revoluție neîntreruptă care nu poate 
fi considerată încheiată niciodată. 
Deși e nevoie să mai și cintăm. 
esențial este să ne concentrăm 
mereu asupra problemelor celor mai 
ardente, ridicate de viața noastră 
de zi cu zi. de realizările noastre 
în toate domeniile vieții economice 
și sociale.

Participînd în calitate de scriitor, 
ziarist, de activist al partidului la 
numeroase dezbateri pe teme ideo
logice și de propagandă, am fost 
mereu atent la cele spuse, la pro
blemele ridicate acolo, reflectînd 
pe marginea celor auzite și văzute. 
Avind un tel măreț și un temei 
solid, propaganda noastră de partid 
va fi cu atît mai eficientă cu cit 
va ști să folosească argumentul 
potrivit la momentul potrivit și in 
momentul cel mai convingător.

Activitatea noastră ideologică și 
de propagandă, la orice nivel s-ar 
desfășura, trebuie să fie — așa 
cum s-a subliniat în plenara parti
dului — sinceră și deschisă, să 
vorbească despre succese, dar să 
arate și greutățile și chiar insucce
sele. O pildă în acest sens sînt 
cuvîntările secretarului general al 
partidului — inclusiv expunerea la 
recenta plenară — in care proble
mele sînt puse mereu în modul cel 
mai deschis, în concordantă cu 
adevărul că și in socialism si co
munism sint și vor mai fi probleme 
de rezolvat, lipsuri de îndreptat.

Spiritul expunerii prezentate ple
narei ne îndeamnă să nu ne 
ferim niciodată de discuții cu 
oamenii, să folosim în propa
ganda noastră una din sursele 
nesecate de idei și de inteligentă, 
și anume opinia de masă. Avem 
un cadru creat pentru asemenea 
dezbateri deschise, avem Tribuna 
democrației, și trebuie sJo folosim 
în spiritul în care ea a fost con
cepută, să nu pierdem din vedere 
forța argumentului. Argumentele 
cele mai convingătoare sînt reali
zările noastre și dispunem de ele 
din belșug, căci am realizat nenu
mărate lucruri bune, chiar extraor
dinare.

Pe cit de important e ca în acti
vitatea noastră de propagandă să 
ne amințim mereu de aceste fapte 
și realizări, pe atît de necesar este 
să le facem cunoscute și în străină
tate. Va trebui, după opinia mea, să 
fie intensificată mai mult propa
ganda noastră peste hotare, să fim 
mai activi. Să fie trimiși in acest 
scop oamenii cei mai competenți 
peste hotare, capabili să spună 
adevărul, chiar în mod polemic, 
dacă e nevoie. E bine ca realizările 
și succesele gîndirii românești să 
fie făcute larg cunoscute in străină
tate. De aceea consider că ar fi in
dicat ca publicațiile și cărțile noas
tre să ajungă in cit mai multe bi
blioteci din străinătate. Să facem 
cunoscută și pe această cale contri
buția gindirii românești la cultura 
europeană.

După cum a subliniat în expu
nerea sa secretarul general al parti
dului. literaturii, scriitorului îi re
vin un rol din ce în ce mai im
portant în activitatea ideologică și 
de propagandă. Marea majoritate a 
scriitorilor români, fără deosebire 
de limba în care scriu, desfășoară 
o vastă activitate literară, politică 
și civică. Ei sînt prezenți cînd 
partidul îl cheamă, sînt un eșalon 
de nădejde, nu trăiesc în așa-zisul 
turn de fildeș, ci se confruntă cu 
toate problemele construcției socia
lismului, se consideră seismografe 
ale evenimentelor cotidiene, croin- 
du-le acestora o haină, insuflîndu-le 
crezul lor artistic. Pe de altă parte, 
există și un interes pronunțat 
pentru literatură, pentru o litera

tură adevărat revoluționară, fără 
accente false și lozinci patriotarde, 
căci viata pe care o trăim și o 
simțim nu este o simplă odă. iar 
socialismul, după cum bine se știe, 
nu este ferit de greutăți și pro
bleme.

M-am considerat și mă consider 
un poet al acestor vremuri. Un 
poet care ascultă izvorul timpului 
nostru, care încearcă să înțeleagă 
și să redea cotidianul, care nu 
vorbește sofisticat, care caută să fie 
sincer și care iși rezervă dreptul 
de a pune întrebări pentru că nu 
avem încă răspunsuri la toate în
trebările pe care ni le punem ; nici 
ca cetățeni, nici ca scriitori.

Nu caut să fiu interesant, să-mi 
ascund gindurile prin exprimări

de Nikolaus 
BERWANGER

complicate sau fapte înfățișate pe 
jumătate. Vreau să influențez citi
torul in modul cel mai nemijlocit. 
Vreau să-1 determin să-mi simtă în
treaga implicare, să mă creadă și să 
se implice și el total. E bine să ne 
gindim la eficienta literaturii. Unii 
spun că o literatură eficientă azi, 
mîine ar putea să nu mai fie efi
cientă. E firesc. Literatura își are 
eficienta în prezent și acest lucru 
este foarte important. Nu știu, de 
exemplu, dacă literatura pe care o 
scriem va avea miine valoare lite
rară sau istorică. Acest lucru nu-1 
poate afirma nimeni, dar în mod 
hotărît ea trebuie să fie utilă 
astăzi. M-am considerat întotdeauna 
unul dintre scriitorii din România 
care stau cu ambele picioare 
pe pămîntul lor natal, ancorați 
profund în contemporaneitate. în 
realitățile noastre socialiste, prin 
scrisul lor, prin activitatea lor pro
fesională. Nu am fost, nu sintem 
si nu vom fi niciodată observatori 
din lojă ai evenimentelor. Ne sim
țim angajați plenar în problematica 
zilelor noastre, sintem adeotii nou
lui umanism, al umanismului socia
list și revoluționar. Sîntem intelec
tuali demni, care resping tot ce

este putred pe planeta noastră. 
Acest lucru nu inseamnă că visăm 
un glob aparte pentru fiecare din
tre noi. Vrem ca pe globul nostru 
pămintesc să fie loc pentru toți oa
menii de bună credință. Pledăm 
pentru demnitate, pentru înțele
gere, pentru respect reciproc, pen
tru o colaborare sinceră între oa
meni și state.

Personal nu mă simt deloc 
handicapat de faptul că scriu in 
România în limba germană. Firește 
că din punct de vedere al formei, 
al limbii nu mă voi putea desprinde 
niciodată întru totul de spațiul 
lingvistic și cultural respectiv, dar 
prin tot ceea ce scriu sint legat de 
realitatea tării mele, de problemele 
României. Faptul însă că pot să mă 
exprim ca scriitor in limba mea 
maternă, că mi se tipăresc lucră
rile, că acestea sînt traduse în lim
ba română, pentru a fi accesibile 
publicului celui mai larg din țara 
noastră, il datorez rezolvării mar- 
xist-leniniste a problemei naționale 
in Republica Socialistă Româpia, 
una din cele mai extraordinare 
realizări ale socialismului.

După cum se cunoaște, și pentru 
noi, șvabii din Banat, care la Con
ferința de pace de la Paris s-au 
exprimat în unanimitate pentru 
unirea acestui ținut cu România, 
actul istoric din 1918 a însemnat 
una dintre premisele esențiale pen
tru păstrarea ființei noastre națio
nale, pentru garantarea drepturilor 
la cultură și invățămint în limba 
materna. Realizările cele mai evi
dente și cele mai profunde le-am 
obținut însă în ultimii 17 ani, 
ele fiind contemporane cu Era 
Ceaușescu. întilnirea pe care secre
tarul general al partidului a avut-o, 
î,i 1968, cu un grup de intelectuali 
din rîndul naționalității germane a 
fost punctul de pornire pentru în
făptuirea unor măsuri concrete de 
transformare în fapt a principiilor 
egalității în drepturi a oamenilor 
muncii din România, fără deosebire 
de naționalitate. Ele vin să consfin
țească o frăție de luptă și de viață 
multiseculară în Banat, ca dealt
fel în întreaga tară. între români, 
germani, maghiari, sirbi și oameni 
de alte naționalități. Reputatul

nostru romancier Adam Muller- 
Guttenbrunn. pe care Blaga il nu
mea un mare prieten al românilor, v 
a intuit încă de la sfirșitul seco
lului trecut că o adevărată egali
tate intre populațiile din Banat nu 
se poate realiza decit sub egida 
populației majoritare române. Dis
punem astăzi de un invățămint in 
limba maternă, de instituții de cul
tură. de publicații și de condiții 
generoase pentru cultivarea scrisu
lui în limba germană. Cenaclul li
terar de la Timișoara, ce poartă 
numele ilustrului nostru compatriot 
Adam Muller-Guttenbrunn, este o 
adevărată pepinieră a literaturii 
germane din România, membrii lui 
publicînd, numai in 1981, 12 volume 
de poezii, proză și eseistică.

Sîntem conștienți că nouă, inte
lectualilor, și mai ales scriito
rilor ne revine o sarcină deo
sebit de importantă, aceea de a 
determina, prin mijloacele specifice 
ale scrisului, pe concetățenii noștri 
de a privi limpede lucrurile, de a 
vedea realitățile in adevăratele lor 
dimensiuni și de a judeca cu 
sufletul care nu-i minte și care 
nu poate să-i lege decît de 
meleagurile lor natale. Aceleași 
comandamente sînt valabile si 
pentru presa noastră de limbă 
germană. Ca ziarist cu state de 
funcțiuni de 30 de ani în presă, 
am căutat și în acest scop mereu 
formele și mijloacele cele mai efi
ciente care să meargă cit mai di
rect la țintă. Cotidianul la care 
lucrez, „Neue Banater Zeitung", 
din Timișoara. împlinind de curind 
25 de ani de activitate, a fost 
distins cu „Ordinul Muncii" clasa I. 
„Neue Banater Zeitung" iși va face 
și de aici înainte un titlu de onoare 
din a spori dragostea de patrie a 
cititorilor săi și de a-i mobiliza pe 
aceștia să se încadreze, cu hărnicia 
lor proverbială, în marea operă de 
ctitorie a vieții noi în România. 
Căci patriotismul socialist, in ulti
mă instanță, nu înseamnă altceva 
decit să fii conectat in permanentă 
la viață și la soluționarea multiple
lor probleme pe care le ridică revo
luția noastră, idealul nostru comun 
— societatea comunistă pe care o 
construim !
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Toastul
(Urmare din pag. I)
ționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. 
Considerăm că aceasta corespunde 
pe deplin intereselor de progres ale 
popoarelor noastre, servește cauza 
construcției socialiste în țările 
noastre, cauza socialismului în ge
neral.

Preocupîndu-se de asigurarea 
tuturor condițiilor pentru desfășu
rarea neabătută a întregii opere de 
construcție socialistă, partidul și 
poporul nostru acordă, totodată, o 
atenție deosebită întăririi continue 
a colaborării cu celelalte țări so
cialiste, în primul rînd cu țările ve
cine, cu țările membre ale C.A.E.R., 
cu toate țările care edifică noua 
orînduire. Dorim să facem și în 
continuare totul pentru ca relațiile 
dintre țările socialiste să reprezin
te, din toate punctele de vedere, 
un exemplu de raporturi între state 
libere și suverane, care conlucrează 
și colaborează într-un spirit de 
stimă și respect reciproc, se în- 
trajutorează activ în eforturile 
pentru construcția noii societăți 
socialiste.

Partidul, statul și poporul nostru 
au înțeles că situația grea la care 
s-a ajuns în Polonia la sfîrșitul 
anului 1981 a necesitat unele mă
suri speciale pentru întărirea ordi
nii publice și asigurarea dezvoltă
rii socialiste a țării. Ne-am pro
nunțat și ne pronunțăm cu fermi
tate pentru ca problemele Poloniei 
să fie soluționate de poporul polo
nez însuși, fără nici un amestec 
din afară. Considerăm că în mo
mentul de față se impune să se 
facă totul pentru întărirea unității 
și forței Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, pentru a-și îndeplini 
rolul său de forță politică conducă
toare în lupta pentru dezvoltarea 
socialistă, independentă, democra- 

Toastul
(Urmare din pag. I)

nostru comun — Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste.

Convorbirile de astăzi au dovedit 
că există posibilități pentru lărgi
rea în continuare a colaborării 
polono-române și ridicarea ei la un 
nivel calitativ superior, în primul 
rind în domeniul economic. înrău
tățirea situației economice, resim
țită în atît de multe țări, impune 
căutări și mai energice de rezerve 
încă incomplet valorificate în ca
drul diviziunii internaționale a 
muncii.

în Polonia acordăm o înaltă 
apreciere infrastructurii mecanis
melor economice care s-au format, 
pe parcursul a peste trei decenii, în 
partea socialistă a Europei și con
tăm mult pe ea. O considerăm un 
prețios punct de sprijin de nădejde 
în momentele grele și care face 
posibilă planificarea de perspectivă. 
Așteptăm ca sesiunea C.A.E.R., 
care își va începe lucrările peste 
cîteva zile, să aducă o contribuție 
de seamă la lărgirea și adîncirea 
substanțială a legăturilor reciproc 
avantajoase, să contribuie la întă
rirea rezistenței noastre comune 
față de fenomenele de criză. De 
pe aceeași poziție, în pofida greu
tăților create de diferite cercuri 
apusene, noi sîntem gata să ne 
menținem disponibilitatea pentru 
continuarea rațională a colaborării 
economice complementare care, pe 
parcursul deceniilor sau chiar se
colelor, a luat naștere între dife
rite țări și regiuni ale Europei.

Stimate tovarășe Ceaușescu, 
Stimate tovarășe și stimați tovarăși,
Realizările României socialiste 

merită o înaltă apreciere. în Polo
nia este cunoscut progresul de în
semnătate istorică înfăptuit în anii 
puterii populare în toate domeniile 
vieții poporului frate român. 
Transformările socialiste au șters 
moștenirea tristă a trecutului și au 
făcut din România o țară modernă, 
dinamică, un partener important și 
activ în viața internațională.

Forța conducătoare, creatoare a 
acestor transformări a fost și con
tinuă să fie Partidul Comunist Ro
mân și Comitetul său Central, sub 
conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România.

Procesul de construcție socialis
tă, întărirea idealurilor socialiste 
în conștiința popoarelor întîmpină 
o reacție înverșunată din partea 
imperialismului internațional, a- 
mestecul său în treburile noastre 
interne. El încearcă să folosească 
atît greșelile comise — în primul 
rînd abaterea de la normele le
niniste ale vieții de partid — cit 
și greutățile obiective pentru a sub
mina încrederea maselor în partid 
și în puterea populară, pentru a 
scinda din interior comunitatea 
socialistă și a răspîndi șovinismul 
antisovietic. Așa se înfățișează lup
ta de clasă din zilele noastre.

Recent, Polonia a trecut prin a- 
ceasta. Dușmanul intern, inspirat 
și sprijinit de centrele de subver
siune din străinătate, a atentat la 
temeliile statului socialist. El a 
declarat război puterii populare și 
în domeniul economic, aplicînd e- 
conomiei slăbite a țării lovituri 
distrugătoare și paralizante. El a- 
menință cu confruntarea deschisă.

tovarășului
ti că a Poloniei pe calea progresu
lui și bunăstării.

Sîntem profund preocupați de 
actuala evoluție a situației inter
naționale, care continuă să fie 
deosebit de gravă și complexă, ca 
urmare a politicii imperialiste de 
forță, de consolidare și reîmpărțire 
a zonelor de influență, a intensifi
cării cursei înarmărilor și adîncirii 
crizei economice mondiale. Con
siderăm că este mai necesar ca 
oricînd ca popoarele să-și unească 
forțele, să conlucreze tot mai strîns 
pentru a opri cursul periculos al 
evenimentelor spre încordare și 
război, pentru reluarea și afirma
rea politicii de destindere și pace, 
de colaborare și independență na
țională.

în actuala situație, Partidul Co
munist Român, România socialistă 
consideră că problema centrală a 
vieții internaționale este lupta 
pentru încetarea cursei înarmări
lor, pentru dezarmare și, în primul 
rînd, pentru dezarmare nucleară. 
Nimic nu trebuie să abată atenția 
popoarelor de la această problemă 
vitală pentru existența întregii 
omeniri !

Apreciind importanța apropiatei 
sesiuni speciale a Organizației Na
țiunilor Unite consacrată dezar
mării, România consideră că tre
buie făcut totul pentru ca aceasta 
să adopte hotărîri concrete care să 
răspundă așteptărilor popoarelor 
de a se pune capăt politicii de 
înarmări. Dînd glas voinței între
gului popor român, în țara noas
tră s-au desfășurat și continuă să 
se desfășoare largi acțiuni și ma- . 
nifestări de mase, în care toți ce
tățenii patriei cer, în modul cel 
mai hotărît, să se acționeze cu 
înaltă răspundere pentru soarta 
păcii, pentru dezarmare. Ne ma
nifestăm solidaritatea deplină și 

tovarășului
în fața celui mai grav pericol la 

adresa bazelor existenței statului, 
am fost nevoiți să recurgem la mă
suri extraordinare. Prin propria 
noastră hotărâre și cu propriile 
noastre forțe am pus capăt anar
hiei, ofensivei contrarevoluției. Pe
rioada de aproape jumătate de an 
de stare de asediu dovedește că 
aceasta a fost o decizie grea, dar 
absolut necesară.

Am reușit să oprim țara noastră 
la un pas de prăpastie. A fost oprit 
procesul care ar fi putut să repre
zinte un pericol pentru pace în 
Europa, să amenințe interesele tu
turor țărilor socialiste. Securitatea 
internă s-a îmbunătățit. Poporul 
nostru de 36 milioane de oameni, 
atît de dureros încercat în de
cursul istoriei, a încetat să mai fie 
obiectul unui experiment distrugă
tor, antisocialist. în ciuda diferite
lor sancțiuni aplicate Poloniei de 
către Statele Unite și alte țări ca
pitaliste, economia poloneză se 
transformă temeinic și începe să 
intre treptat în normal. Un rol tot 
mai important îl joacă și îl va juca 
cooperarea frățească și ajutorul 
acordat de Uniunea Sovietică șî de 
alte țări socialiste.

Doresc să exprim aici tovarășilor 
români recunoștința pentru spriji
nul prietenesc acordat în acest mo
ment atît de greu pentru noi.

în lupta tenace împotriva adver
sarilor socialismului nu pierdem 
din vedere perspectivele de durată. 
Partidul Muncitoresc Unit Pdlonez, 
într-o colaborare strînsă cu parti
dele aliate, își restabilește legături
le cu clasa muncitoare, cu poporul, 
își reface și întărește funcțiile con
ducătoare. Se creează premise pen
tru edificarea unei înțelegeri na
ționale, care să cuprindă forțele 
patriotice ale poporului ce recunosc 
prioritatea intereselor statului so
cialist. în această,activitate vom fi 
răbdători și consecvenți. Dacă'nu 
vor surveni dezordini interne, re
zultate din instigări și aventurisme, 
dacă se va pune capăt discrimină
rii și amestecului din afară, se va 
putea face un pas important pe 
această cale.

Stimați și dragi tovarăși,
Convorbirile de astăzi au dove

dit neliniștea noastră comună față 
de fenomenele negative din situa
ția internațională actuală. Cursa 
înarmărilor, intensificată de impe
rialism, politica de confruntare, 
focarele mereu noi de conflicte lo
cale, intervențiile neocolonialiste 
constituie o amenințare .serioasă 
pentru popoarele lumii.

Hotărârile luate la Yalta și Pots
dam, precum și totalitatea înțelege
rilor internaționale, care consfin
țesc ordinea postbelică în Europa, 
sînt o piatră unghiulară a păcii în 
Europa și pe întreaga planetă.

Condiția necesară pentru menți
nerea păcii o constituie, înainte de 
toate, păstrarea și respectarea prin
cipiilor fundamentale de coexisten
ță, înscrise în Actul final al Con
ferinței pentru securitate și coo
perare în Europa.

Securitatea internațională recla
mă astăzi inițiative și măsuri cu
rajoase, de natură să diminueze 
pericolul de război în Europa. De 
aceea, salutăm propunerile pre
zentate recent de tovarășul Leonid 
Brejnev, care urmăresc reducerea 

, nivelului înarmărilor racheto-nu-
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Nicolae Ceaușescu
dăm o deosebită apreciere marilor 
mișcări pentru pace și dezarmare 
care au loc în Europa și pe alte 
continente, considerînd că acestea 
reprezintă o expresie a voinței po
poarelor de a se pune capăt răz
boaielor, de a trăi în pace și prie
tenie.

Acordăm, cum este firesc, o a- 
tenție deosebită situației din Eu
ropa, unde s-au acumulat cele mai 
mari cantități de armamente și 
unde planurile de amplasare a u- 
nor noi rachete cu rază medie de 
acțiune măresc considerabil peri
colul unei catastrofe nucleare. Ne 
pronunțăm în modul cel mai ho
tărât pentru oprirea amplasării de 
noi rachete, pentru retragerea și 
distrugerea celor existente, pentru 
o Europă unită, bazată pe respec
tarea orânduirii din fiecare țară, o 
Europă a păcii și colaborării, fără 
arme nucleare.

Sîntem hotărîți să depunem toa
te eforturile pentru ca, la reluare, 
lucrările reuniunii de la Madrid să 
se desfășoare într-un spirit con
structiv și să se încheie cu rezulta
te pozitive, să ducă la convocarea 
unei conferințe pentru încredere și 
dezarmare în Europa, să asigure 
continuitatea reuniunilor pentru 
securitate și cooperare începute la 
Helsinki.

România acordă o însemnătate 
deosebită dezvoltării colaborării și 
prieteniei între țările balcanice, 
creării în Balcani — și în alte zone 
ale Europei — a unor regiuni fără 
arme nucleare, apreciind că aceas
ta ar reprezenta o contribuție deo
sebită la întărirea securității și co
laborării pe continentul european 
și în întreaga lume.

Țara noastră militează activ pen
tru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, bazate pe de

Wojciech Jaruzelski
cleare. Delegația poloneză la apro
piata sesiune specială a Adunării 
Generale a Organizației Națiuni
lor Unite a primit instrucțiuni de 
a sprijini deplin aceste propuneri. 
Ele sînt în interesul țării noastre, 
al întregii comunități socialiste, al 
tuturor popoarelor din Europa și 
din lume.

Pacea constituie suprema valoa
re- Garantul ei principal sînt ca
pacitatea de apărare a Tratatului 
de la Varșovia, forța, funcționarea 
precisă și frăția de arme ale For
țelor Armate Unite ale acestui 
tratat. Un factor important în 
menținerea păcii este și conștiințe 
vigilentă a popoarelor. Avem, în 
ultimul timp, multe și grăitoare 
dovezi în această privință. Dorința 
de pace, de a fi înfrânată cursa 
înarmărilor a cuprins întreaga 
planetă.

Trăim într-o epocă de contradic
ții istorice între capitalism și so
cialism. Ele sînt vizibile pe toate 
continentele, în diverse forme și 
cu intensitate diferită. Marea mi
siune istorică a socialismului cere 
ca aceste contradicții să nu ia for
ma unei confruntări militare. în 
pofida greutăților existente, noi 
dorim să dezvoltăm și în viitor, 
împreună cu celelalte țări socia
liste, activitatea în favoarea păcii, 
coexistenței și cooperării interna
ționale constructive. în același 
timp, confirmăm încă o dată, cu 

La sosire, pe aeroportul Otopeni

plina egalitate și echitate, care să 
asigure progresul mai rapid al tu
turor țărilor, accesul larg al po
poarelor la cuceririle științei și 
tehnicii moderne, stabilitatea eco
nomică mondială.

Considerăm, totodată, că se im
pune să sporească rolul și contri
buția Organizației Națiunilor Unite 
și a altor organisme internaționale 
la democratizarea relațiilor pe 
arena mondială, la soluționarea 
tuturor problemelor complexe ale 
lumii de azi, la promovarea politi
cii de destindere, pace și colabo
rare.

Stimate tovarășe Jaruzelski,
Acum, la încheierea vizitei dum

neavoastră în România, doresc 
să-mi exprim, încă o dată, convin - 
gerea că, în spiritul convorbirilor 
purtate și al înțelegerilor convenite 
împreună, relațiile de prietenie și 
colaborare dintre țările și partidele 
noastre vor cunoaște o nouă dez
voltare, în interesul și spre binele 
celor două popoare, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

Vreau să adresez Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, guver
nului și poporului polonez prieten 
urarea de a depăși cît mai grab
nic, în strînsă și deplină unitate, 
problemele cu care se confruntă, 
de a asigura înaintarea fermă a 
Poloniei pe calea socialismului.

Cu aceste gînduri, doresc să 
toastez :

— pentru prietenia și colabora
rea dintre popoarele român și po
lonez !

— în sănătatea dumneavoastră, 
tovarășe Jaruzelski !

— în sănătatea colaboratorilor 
care vă însoțesc !

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

toată puterea, trăinicia angaja
mentelor noastre de aliat, aparte
nența Poloniei la Organizația Tra
tatului de la Varșovia, la comuni
tatea socialistă a popoarelor.

Stimați tovarăși,
Relațiile dintre Polonia și Româ

nia se desfășoară în bune cohdî- 
țiuni, în spiritul prieteniei. Ne 
aflăm pe același mare făgaș al is
toriei contemporane. Ne unește 
comunitatea principiilor ideologice 
ale marxism-leninismului.

Ne apropie grija patriotică pen
tru dezvoltarea cu succes, socialis
tă. a popoarelor noastre.

Cu aceste gînduri ridic paharul :
— pentru dezvoltarea continuă și 

prosperitatea Republicii Socialiste 
România ;

— pentru prietenia trainică din
tre Polonia și România, pentru co
laborarea frățească dintre popoare
le, partidele și statele noastre ;

— pentru Partidul Comunist Ro
mân și Comitetul său Central, pen
tru Consiliul de Stat, guvernul și 
cadrele de stat ale Republicii So
cialiste Românca, pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ;

— pentru comunitatea socialistă, 
pentru pace și progres în întreaga 
lume ;

— în sănătatea și pentru prospe
ritatea tuturor tovarășilor și prie
tenilor români prezenți aici ! 
(Aplauze).

întil nirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul Wojciech Jaruzelski

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a reîntilnit, vi
neri după-amiază, cu tovarășul Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, președin
tele Consiliului de Miniștri și al 
Consiliului Militar pentru Salvare 
Națională ale Republicii Populare 
Polone.

Cu acest -prilej, cei doi conducă
tori de partid și de stat au conti
nuat schimbul de păreri în probleme 
bilaterale si internaționale de inte
res comun.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Wojciech Jaruzelski au subliniat ca
racterul deschis și rodnic al convor
birilor pe care ile-au avut într-o

Convorbiri
(Urmare din pag. I)
rândul său. încrederea că întîlnirea și 
convorbirile pe care le are cu to
varășul Nicolae Ceaușescu vor da un 
nou impuls conlucrării prietenești 
româno-polone/

Anaiizînd stadiul' și perspectivele 
relațiilor bilaterale, tovarășii Nicblăe 
Ceaușescu și Wojciech Jaruzelski au 
evidențiat cu satisfacție dezvoltarea 
multilaterală și rodnică a raporturi
lor de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, dintre 
România și Polonia, și au relevat 
dorința comună de a acționa pen
tru amplificarea și aprofundarea 
acestora în viitor, pe plan politic, 
economic, tehnico-științific. cultural 
și în alte sfere de activitate, în fo
losul ambelor țări și popoare, al 
construcției socialiste în cele două 
țări, al cauzei generale a socialismu
lui și păcii în lume.

Dialogul la nivel înalt a reliefat 
interesul României si Poloniei de a 
extinde cooperarea în sectoare de 
mare însemnătate pentru economiile 
lor naționale, de a spori si diver
sifica schimburile comerciale, valo- 
rificîndu-se cit mai bine posibilită
țile existente în acest sens.

Tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Wojciech Jaruzelski au stabilit ca 
membrii celor două delegații să e- 
xamineze. in timpul vizitei, căile și 
modalitățile concrete de intensifica
re a colaborării româno-polone. po
trivit înțelegerilor si măsurilor con
venite.

în timpul convorbirilor, tovarășii 

ambianță de prietenie, înțelegere 
și respect reciproc. A fost afir
mată încrederea că, pe baza în
țelegerilor stabilite, se va realiza o 
colaborare tot mai strînsă între Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Unit. Polonez, se vor 
amplifica și adinei relațiile dintre 
România și Polonia, pe multiple pla
nuri. se va dezvolta cooperarea e- 
eonomică si se vor intensifica legă
turile comerciale, se va consolida și 
mai mult prietenia dintre popoarele 
român și polonez.

în același timp, a fost exprimată 
convingerea că. în spiritul celor dis
cutate. se va întări conlucrarea din
tre cele două partide si țări pe arena 
internațională.

S-a apreciat, de ambele părți, că 
promovarea tot mai largă a colabo
rării româno-polone corespunde do

oficiale româno-polone
Nicolae Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski s-au informat reciproc asu
pra mersului construcției socialismu
lui din cele două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat — și cu acest prilej —con
vingerea că poporul polonez va 
reuși, sub conducerea. Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, să. depă- . 
sească situația actuală existentă, să 
rezolve pînă la capăt problemele cu 
care se confruntă tara, să asigure 
înaintarea Poloniei pe calea progre
sului si socialismului.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au procedat, de asemenea, 
la un schimb de păreri cu privire 
la evoluția vieții politice mondiale.

Depunerea unei
Vineri, tovarășul Wojciech Jaru

zelski, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Miniștri și al Consi
liului Militar pentru Salvare Na
țională ale Republicii Populare Po
lone. a depui? o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La solemnitate au luat parte 
general-locotenent Gheorghe Go- 
moiu, adjunct al ministrului apără
rii naționale, secretar al Consiliului 
Politic Superior al Armatei, Nicolae 
Ganea. prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al municipiului 
București, general-locotenent Con
stantin Popa, locțiitor al Șefului 

Ceremonia sosirii in Capitala
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și României, în timp ce erau trase 21 
de salve de salut.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Wojciech Jaruzelski au trecut în re
vistă garda de onoare.

Au fost prezentate apoi persoanele 
oficiale române venite în întimpi- 
nare.

în încheierea ceremoniei, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Wojciech 
Jaruzelski au primit defilarea gărzii 
de onoare. Un grup de pionieri au 
oferit buchete de flori celor doi con
ducători de partid și de stat.

Numeroși bucureșteni aflați la ae-

Plecarea d
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Emil Bobu, Virgil Cazacu, Gheor- 
ghe Pană, ion Pățan, Gheorghe Ra
dulescu, Ștefan Andrei, Constantin 
Olteanu, precum și membri aj C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, generali.

Se aflau de față ambasadorul 
României la Varșovia și ambasado
rul Poloniei la București.

Numeroșii bucureșteni prezenți 
la aeroport au aclamat îndelung pe 
cei doi conducători de partid și de 
stat, exprimindu-și profunda satis
facție față de fructuosul dialog ro
mâno-polon la nivel înalt, care se

TELEGRAMĂ DE LA 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Părăsind teritoriul Republicii Socialiste România frățești, doresc să 

exprim, în numele delegației de partid și de stat a Republicii Populare 
Polone și al meu personal, sincere mulțumiri pentru primirea cordială și 
convorbirile rodnice. Sînt profund convins că ele vor contribui la strângerea 
în continuare a relațiilor de prietenie și conlucrare între partidele, țările 
și popoarele noastre.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de prosperitate și realizări în 
munca și activitatea dumneavoastră, pentru binele poporului român, al 
cauzei socialismului și păcii.

WOJCIECH JARUZELSKI

rinței si aspirațiilor ambelor po
poare. este in interesul edificării noiî 
orânduiri în România și Polonia, slu
jește cauzei generale a socialismu
lui. păcii, securității, independentei 
naționale, cooperării și înțelegerii în 
Europa si in întreaga lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Wojciech Jaruzelski au hotărît să 
continue dialogul româno-polon la 
nivel înalt, relevind marea lui în
semnătate pentru dezvoltarea relații
lor. prietenești dintre cele două 
partide, tari și popoare, precum și 
profunda lui semnificație în sfera 
vieții internaționale.

Cei doi conducători de partid șî 
de stat au convenit ca rezultatele 
si concluziile convorbirilor purtate să 
fie consemnate într-un comunicat co
mun, care se dă publicității.

la mișcarea comunistă și muncito
rească internațională. reafirmind 
voința partidelor și tarilor noastre 
de a-si aduce. în continuare, o con
tribuție activă la promovarea des
tinderii. la rezolvarea, prin mijloa
ce pașnice, a stărilor conflictuale și 
.difgpendcjpr dințre state, .la înfăp
tuirea securității europene, la reali
zarea dezarmării. în primul rînd a 
dezarmării nucleare, la instaurarea 
unui climat de încredere și colabo
rare .egală între națiuni, la triumful 
idealurilor. socialismului și păcii în 
lume.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie, înțelegere și 
respect reciproc.

coroane de flori
Marelui Stat Major, alte persoane 
oficiale.

Au participat oficialitățile polone
ze care îl însoțesc pe înaltul oaspete 
în vizita oficială de prietenie pe 
care o întreprinde în țara noastră.

Au fost prezenți, de asemenea, am
basadorul României la Varșovia și 
ambasadorul Poloniei la București.

La sosirea inalților oaspeți, o 
gardă militară, aliniată pe platoul 
din fața monumentului, a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Polone.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de recule
gere. A fost vizitată apoi rotonda 
monumentului.

roport au făcut tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Wojciech Jaruzelski o 
manifestare plină de căldură și 
prețuire. Cei prezenți și-au expri
mat satisfacția și încrederea că dia
logul la nivel înalt româno-polon va 
marca un nou și însemnat moment 
în cronica relațiilor dintre partidele 
și statele noastre, dind un impuls 
puternic dezvoltării și aprofundării 
legăturilor de prietenie și colabora
re dintre cele două țări și popoare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Wojciech Jaruzelski au răspuns cu 
căldură manifestărilor celor pre
zenți.

in Capitală
înscrie prin rezultatele sale ca un 
moment important in dezvoltarea 
colaborării multilaterale dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre prietene.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Wojciech Jaruzelski au răspuns cu 
căldură aclamațiilor și manifestări
lor de simpatie ale mulțimii.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Wojciech Jaruzelski și-au luat un 
călduros rămas bun. Cei doi condu
cători de partid și de stat și-au 
strâns miinile, s-au îmbrățișat cu 
prietenie. Un grup de pionieri au 
oferit buchete de flori.

La ora 21,30 aeronava a decolat.

BORDUL AVIONULUI
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Creșterea producției zootehnice - obiectiv de primă importantă al lucrătorilor diii agricultura

Este vremea unor acțiuni energice 
pentru STRÎNGEREA 

ȘI DEPOZITAREA FURAJELOR!
Sporirea producției zootehnice de

pinde in măsură hotăritoare de ceea 
ce se face acum în unitățile agrico
le pentru strîngerea, conservarea și 
depozitarea furajelor. Pe baza pro
gramului elaborat de Ministerul A- 
griculturii și Industriei Alimentare, 
în lunile mai și iunie trebuie să fie 
strînsă recolta de furaje cultivate de 
pe o suprafață de 823 100 hectare. 
Potrivit acestui program, în cele 
două luni urmează să fie depozitate

peste 800 000 tone de fin și conser
vate prin însilozare alte 2 567 000 tone 
de furaje. Pină la 2 Iunie au fost 
strînse și depozitate, pe ansamblul 
unităților agricole de stat și coopera
tiste, 31 la sută din cantitățile de fin 
prevăzute, iar programul de însilo- 
zări a fost realizat în proporție de 49 
la sută. Practic, cum s-au desfă
șurat lucrările de recoltare și depo
zitare a furajelor în cooperativele a- 
gricole din 12 județe situate în zona 
de sud și sud-vest a țării ?

STADIUL ÎNDEPLINIRII PROGRAMULUI DE RECOLTARE Șl DE
POZITARE A FURAJELOR, PE LUNILE MAI-IUNIE, IN COOPE

RATIVELE AGRICOLE DIN 12 JUDEȚE, LA DATA DE 2 IUNIE

Recoltat
(in procente 

față de supra
fețele cultivate)

Depozitat 
sub formă de fin 

(in procente)

însilozat 
masă verde 

(in procente)

Dolj 67 41 82
Olt 64 8 43
Teleorman 50 17 49
Giurgiu 77 74 60
Ialomița 78 29 29
Călărași 69 23 86
Constanța 71 42 51
Tulcea 85 89 58
Brăila 73 24 29
Buzău 65 21 71
Timiș 69 11 46
Arad 79 42 60

Ne-am îndreptat spre comuna Pe
trești din județul Dîmbovița, pentru 
un reportaj obișnuit despre munca 
oamenilor de aici la strinsul și depo
zitarea furajelor. Era la mai puțin 
de o săptămină de la declanșarea 
acestei atit de Importante acțiuni — 
și două fînare de mare capacitate 
erau de acum pline cu fin de lucerna 
și trifoi. în al treilea, oamenii se 
grăbeau să aducă ultimele remorci 
cu fin dintr-un amestec de ierburi 
în care trifolie- 
nele au o ponde
re de 70 la sută, 
îl rugăm ne unul 
din cooperatori 
să ne îndrepte 
sore locul de 
pregătire a silo
zului. dar omul 
dă neputincios 
din umeri, lăsîn- 
du-ne a înțelege 
că am făcut gre
șit alegerea, 
probabil, ca 
preintimpine 
discuție care 
putea obliga _____________
unele răspunsuri 
ce-i depășesc a- 
tribuțiile. trimite vorbă să vină pre
ședintele cooperativei. Cum intre 
timp ne convingem că, de cîțiVa ani 
încoace, la Petrești. oamenii s-au 
convins că este mult mai rațional și 
eficient să faci fin și nu siloz din 
nutrețurile valoroase, ii propunem 
președintelui cooperativei, tovarășul 
inginer Nicolae Neacșu, o discuție 
tocmai pe această temă.

— Reconsiderarea finului este nu
mai una din ideile bune care ii 
călăuzesc tot mai mult pe cei ce răs
pund de destinele zootehniei româ
nești. Nu este totuși riscant ca in
tr-o unitate cu o incărcătură mare 
de animale pe suprafața cultivată cu 
furaje, cum este cazul cooperativei 
pe care o conduceți, să transformați 
in fin întreaga cantitate de lucernă, 
trifoi și ierburi perene ?

— Dacă calculăm strict matematic, 
atunci intr-adevăr s-ar părea că este 
chiar o greșeală să faci doar 5—6 tone

de fin la hectar, in loc să tnsilozezi 
de pe aceeași unitate de suprafață, 
să zicem, 30—40 tone de masă verde. 
Iar dacă nu mă înșel, acesta a fost 
și raționamentul celor caret rjgumai 
cu 2—3 ani in urmă, ridicau silozul 
la valoare de furaj universal. Dar 
valoarea lucernei și a trifoiului sint 
date, in primul rind, de proteinele 
și zaharurile pe care le'conțin. Or. 
în ciuda teoriilor care s-au făcut în 
legătură cu conservarea mai bună a

tea finului față de oricare altă formă 
de conservare a nutrețurilor? vă pu
nem această întrebare pentru că sint 
prea puțini aceia care știu să facă 
fin adevărat, fin vitaminos, cum este 
cunoscut el in literatura de specia
litate.

— Eu cred că nu există sătean care 
a crescut animale să nu știe să facă 
fin. E drept insă că nu peste tot se 
face fin de calitate. Dar asta ține 
de organizarea necorespunzătoare a

tul soarelui. Începe strînsul finului : 
la început în grămezi mari, cu aju
torul greblelor mecanice, după care 
urmează adunatul propriu-zis. făcut 
manual. La noi, recoltarea 
mobilizează tot atitea forțe cit ori
care din marile campanii agricole. 
Cind se adună finul, practic tot satul 
e pe cimp. Se obține astfel un fin 
de culoare verde, bogat in substanțe 
nutritive, cu o umiditate destul de 
mare. In aceeași

finului

Ce gîndește gospodarul care știe

$i. 
să 

o 
l-ar, 

la

să prețuiască valoarea finului
Din experiența C.A.P. Petrești, județul Dîmbovița

acestor elemente nutritive prin în
silozare, în practică nu numai că nu 
s-a reușit acest lucru, dar există su
ficiente dovezi Care arată că se înre
gistrează mari pierderi.

— Aceasta poate și pentru faptul 
că nu stăpinim incă prea bine teh
nologia insilozării.

— De fapt cred că este greșit însuși 
faptul de a vorbi de insilozarea lu- 
cernei. După cite știu, această teh
nologie de conservare nu se aplică 
în nici o țară cu agricultură avan
sată. Da, semifînul de lucerna este 
cu totul altceva. Aceasta presupune 
însă să ai silozuri unde să poți rea
liza o etanșeitate perfectă, adică să 
fie acoperite și închise ermetic. Abia 
atunci poți vorbi de un nutreț care 
să fie competitiv cu finul de lucerna.

— Dacă vă referiți la finul adevă
rat de lucernă, așa cum 
care îl realizați aici 
atunci se poate vorbi de

este cel pe 
la Petrești, 
superiorita-

muncii, de dezinteresul și chiar lipsa 
de răspundere a unor conduceri de 
unități pentru furaje, pentru zooteh
nie in general.

— Ușor de spus dacă știi ciad, cum 
și pe ce terenuri trebuie semănate 
lucerna și trifoiul, ' cind să tragi 
prima coasă și ce trebuie să faci ca 
să menții substanțele nutritive din 
rădăcini pentru a asigura vitalitatea 
culturii.

— Un agronom nu are dreptul să 
spună că nu stăpinește aceste pro
bleme. Ceea ce facem noi. aici la Pe
trești, mai deosebit constă in modul 
în care organizăm recoltarea, strîn- 
gerea șl conservarea nutrețurilor.

— Vă ascultăm.
— Recoltarea unei culturi ține cel 

mult 2—3 zile. Imediat, în urma, ma
șinilor, oamenii împrăștie lucerna în 
brazdă pentru a forța uscarea. A 
doua zi, lucerna este întoarsă. In di
mineața următoare. înainte de răsări-

zi se face și trans
portul în fînare. 
atit cu remorci, cit 
și cu atelaje. Ma
rele secret constă 
insă in modul în 
care facem con
servarea. Pentru a 
evita deprecierea 
finului din cauza 
umidității mari pe 
care o conține, de
pozitarea lui se 
face 
cu 
paie, 
cind 
umed, se așază în 
straturi egale de 
fin și paie, iar pe 
măsura ce finul se 

usucă.mai tare, scade grosimea stra
tului de paie. Obținem astfel un 
amestec de nutrețuri ideal pentru o 
alimentație rațională a animalelor. 
Procedăm așa de opt ani și sîntem 
astăzi in măsură să dovedim, atit prin 
producțiile de lapte obținute (4 000— 
4 500 litri lapte pe vacă furajată), cît 
și prin starea de întreținere a ani
malelor, că tehnologia noastră de pro
ducere, preparare și conservare a 
nutrețurilor este superioară celei ba
zate pe însilozare.

Am prezentat această interesantă 
pledoarie pentru fin cu convingerea 
că experiența acestei cooperative 
agricole cuprinde destule elemente de 
noutate din care pot trage învăță
minte mulți dintre cei care se ocupă 
acum de strîngerea și depozitarea 
furajelor pentru iarnă.

in amestec 
straturi de 

dimineața, 
este mai

Cifrele înscrise in tabelul de mai 
sus nu reflectă, dealtfel, intru totul a- 
devărata stare de lucruri. De ce spu
nem aceasta ? Pentru că, judecind 
după programele intocmite, ale căror 
prevederi la fin sint in unele județe 
scăzute in raport cu posibilitățile 
existente, apar decalaje neconcluden
te. Bunăoară, cooperativele agricole 
din județul Arad și-au stabilit să 
depoziteze, in aceste două luni, doar 
3 700 tone de fin, pe cind cele din 
județul Timiș au prevăzute in pro
gram 49 100 tone. De asemenea, cele 
din județul Giurgiu și-au stabilit 
doar 8 900 tone de fin. in timp ce 
programul județului Teleorman pre
vede 56 000 tone.

Din datele prezentate rezultă că 
în cea mai mare parte a acestor 
județe recolta de furaje a fost strin- 
să de pe intinse suprafețe. Dar pro
blema esențială este cit din produc
ția de masă verde a fost conservată 
pentru iarnă și sub ce forma ? în 
cooperativele agricole din județul Olt 
nu au fost depozitate decit 2 580 tone 
de fin ; Buzău — 5 230 tone. Timiș — 
5 766 tone. Brăila — 5 766 tone. Unde 
este restul masei verzi recoltate ? în 
unele județe, cea mai mare parte 
a fost insilozață. Dar așg cum rezul
tă și din tabelul de mai sus. aceasta, 
s-a făcut in detrimentul finului. Cu 
alte cuvinte, așa cum se apreciază la 
ministerul de resort, cantități mari de 
lucernă masă verde, care trebuiau 
conservate sub formă de fin. au fost 
fie date in hrana animalelor, fie in- 
silozate.

Este o situație care demonstrează 
că. in unele județe, organele de spe
cialitate. ca și conducerile de unități 
agricole nu acționează cu hotărire 
pentru ca lucerna să fie uscată si de
pozitată sub formă dc fin. mergind 
pe calea cea mai ușoară, a însiloză- 
rii. Condițiile climatice din luna mai 
și începutul lunii iunie — lipsa pre
cipitațiilor și temperaturi foarte ri
dicate — au fost deosebit de favora
bile pentru uscarea și conservarea 
finului. De aceea, normal ar fi fost 
ca aceste condiții să fie folosite din 
plin pentru a stringe și depozita can- 
tități cit mai mari de fin.

Din controalele efectuate de orga
nele de specialitate a rezultat că. 
în multe locuri, culturile de lolium 
și lucernă sint îmbătrânite. Ceea ce 
ar putea dăuna calității furajelor. 
De asemenea, în unele unități agri
cole furajele au fost insilozate cu 
un conținut mare de apă. ceea ce 
poate determina deprecierea lor ca
litativă. De aici se desprinde nece
sitatea ca specialiștii, cadrele de 
conducere din unitățile agricole res
pective și din cadrul organelor agri
cole județene să acționeze ferm, cu 
toată hotărîrea pentru impulsionarea 
recoltării și conservării furajelor.

Organele și organizațiile de par
tid. consiliile populare au datoria să 
tragă la răspundere pe acei specia
liști și acele cadre de conducere din 
unitățile agricole eare nu înțeleg 
să-și îndeplinească întocmai sarci
nile ce le revin in acest sens, să ac
ționeze energic pentru ca în fiecare 
județ, în fiecare unitate agricolă să 
se asigure realizarea, etapă cu etapă, 

. pe sortimente, a cantităților de fu
raje prevăzute in programele de 
dezvoltare a zootehniei.

renunța la construcțiile costisitoare
și improprii creșterii animalelor?

Indicațiile date de conducerea 
partidului în ce privește construcții
le zootehnice sînt clare — și anume, 
de a face în Zootehnie adăposturi 
simple, trainice, ieftine și eficiente. 
Aducem, totuși, din nou in atenție 
problema costului și funcționalității 
unora dintre noile complexe zooteh
nice pornind de la o discuție avută 
pe această temă cu cadre cu munci 
de răspundere din agricultura jude
țului Argeș. Interesîndu-ne la direc
ția agricolă județeană care este sta
diul de execuție a noilor obiective 
zootehnice introduse în planul de 
investiții pe acest an, tovarășul 
Marian Tomescu, director cu produc
ția animalieră, ne-a relatat că, prac
tic, nu s-a făcut nimic. Nu s-a ajuns

Supunem atenției o situație din unități 
agricole ale județului Argeș

mijloace mecanice de mare capacitate, la C.A.P. Balotești, 
Sectorul agricol Ilfov, recoltarea furajelor avansează rapid

Foto : Agerpres
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la o înțelegere nici măcar în pri
vința tipurilor de proiecte. In timp 
ce agricultorii optează pentru tehno
logia clasică de creștere a animale
lor, adică aceea de. legare a taurine
lor la iesle, proiectele in vigoare 
prevăd un alt sistem care, chiar dacă 
este foarte costisitor și neeconomic, 
are marea calitate de a fi... modern. 
Dar să nu facem considerații gene
rale, ci să prezentăm cîteva date 
concrete și mai ales consecințele pe 
care le-au avut asupra stării animale
lor și, implicit, asupra producției in
troducerea acestui sistem de crește
re la ferma zootehnică din Vlădești, 
unitate care realiza în mod curent, 
pină cu un an și ceva în urmă, o 
producție de peste 2 600 litri lapte pe 
vacă furajată.

Vrînd să facă din această fermă de 
la Vlădești o unitate-model de creș
tere a vacilor, conducerea coopera
tivei a cerut, iar organele agricole 
au aprobat, cîteva milioane de lei 
pentru construirea unui grajd dotat 
cu cea mai modernă tehnologie. Oa
menii s-au grăbit să-l ridice repede 
pentru a asigura animalelor un 
culcuș cald pină la venirea iernii. 
Au adus la capătul grajdului și fu
raje îndestulătoare, inclusiv fin, incit 
au și prisosit peste primăvară. Nu
mai că. odată cu venirea frigului, 
animalele au început să se îmbolnă
vească unele după altele și, în loc 
Să le sporească producția de lapte, 
le creștea mai ales părul. Animalele 
se îmbolnăveau și din cauza frîgu- 
--------------- }--------------------------------

lui, dar mai ales datorită vaporilor 
de apă condensată, care, în nopțile 
mai reci, se aduna pe tavan în slo
iuri de gheață. In grajd era atit de 
rece incit, la autopsie, s-a constatat 
că decesul unor animale s-a produs 
din cauza degerării plămînilor ! Fapt 
este că anul trecut producția medie 
de lapte pe vacă furajată a scăzut 
la 900 litri, față de 2 600 litri cît se 
realiza în vechile grajduri ale coo
perativei. Situația s-a înrăutățit și 
mai mult în iarna trecută, cînd, prac
tic, vacile nu au produs nici măcar 
atit lapte cit să sature vițeii. Dar 
au fost și multe vaci care nu au 
putut rezista, trebuind să fie sacri
ficate.

In cooperativele agricole din ju
dețul Argeș ar fi trebuit să se con
struiască anul acesta nouă asemenea 
grajduri, care, chiar dacă nu sînt de 
gigantismul celor care au fost con
struite în alte unități din tară, ca 
funcționalitate și microclimat nu se 
deosebesc aproape cu nimic de pri
mele. Cert este că oamenii, aflînd de 
ce soartă rea au avut parte anima
lele introduse în noile grajduri 
struite la Vlădești, ca și în alte 
unități, nu mai acceptă în 
tul capului să construiască 
menea tipuri de adăposturi. Ei vor 
să clădească grajduri mai simple și 
ieftine, în care animalele să stea 
legate la iesle, așa cum au învățat 
ei că trebuie crescută o vacă sau un 
tăuraș. Dar se pare că lucrurile nu 
stau tocmai așa de simplu. Se știe

con-
rup- 
ase-

că pentru a Începe o Investiție este 
nevoie, inainte de toate, de o apro
bare. Iar in condițiile actualelor re
glementări, aprobarea nu se dă decît 
pe așa-numitele proiecte tipizate, 
elaborate de institute autorizate, 
care, bineînțeles, nici ele nu proiec
tează de capul lor, ci pe baza unei 
orientări venite din partea celor care 
răspund de realizarea programului 
de investiții în agricultură. Cum ceea 
ce au gîndit 
deloc cu ceea 
animale, s-a 
dăunător.

Nu este de
rii răspunzători din Ministerul A- 
griculturii, în afară de faptul că nu 
au găsit încă acel tip ideal de grajd, 
caută să impună cu orice preț uni
tăților agricole realizarea unor con
strucții nu numai costisitoare, dar șî 
improprii pentru creșterea animalei 
lor. Au cumva acești factori convin
gerea că țăranul de azi nu mai 
poate gindi lă nivelul pretențiilor pe 
care le presupune o zootehnie mo
dernă ?
atunci
profund. Și pentru a le dovedi, le 
propunem să pună față în față ulti
ma lor creație în materie de adăpos
turi zootehnice cu grajdurile mai 
vechi și simple făcute, fără proiecte 
și fără tot felul de aprobări, de ță
ranii noștri constructori în primii ani 
de după cooperativizare. Dacă nici 
așa nu vor ajunge la concluzia că 
este mai bine pentru zootehnia noas
tră să-i lase pe oameni să constru
iască adăposturile pe care le vor ei, 
atunci trebuie totuși cineva să-i 
oblige să o facă. Și asta cît mai 
repede !

ei nu se potrivește 
ce vor crescătorii de 
ajuns la un impas
înțeles de ce facto-

Dacă cred cumva astfel, 
trebuie spus că greșesc

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

Semnale din județe

Un exemplu demn 
de urmat

CLUJ. în consiliul agroindustrial 
Cimpia Turzii a inceput recoltarea și 
depozitarea furajelor. Cooperativa a- 
gricolă din Luncani înregistrează de 
mulți ani o natalitate ridicată la bo
vine — intre 93 și 100 la sută — și 
obține producții bune de lapte. A- 
ceasta in principal ca urmare a asi
gurării unei baze furajere de calita
te. Și anul acesta se manifestă aici o 
preocupare stăruitoare in acest sens. 
Răpită furajeră de pe 32 de hectare 
a fost recoltată și insilozață în ames
tec cu paie, această suprafață fiind 
apoi insămințată cu floarea-soarelui 
pentru siloz, Tot aici a început și re
coltarea mecanică, tot in scopul insi- 
lozării, a celor 100 de hectare cu lo
lium multiflorum, din care se vor 
obține 4 000 tone de siloz. (Alexan
dru Mureșan, corespondentul „Scin- 
teii").

între consilii 
agroindustriale — 
diferențe prea mari

SATU MARE. Pe ansamblul jude
țului Satu Mare s-au recoltat pină in 
prezent 176 295 tone masă verde, ceea 
ce reprezintă 79 la sută din preve
deri. Unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Tășnad au încheiat re
coltarea furajelor din această etapă, 
în același timp însă, o serie de uni
tăți din consiliile Cărei, Ardud. Liva
da și Satu Mare sînt mult rămase în 
urmă la recoltarea furajelor. Sînt di
ferențe mari între consilii si J’ in- 
silozări. în timp ce consiliul dud 
a însilozat 7 200 tone, alte cor i au 
realizări mici în comparație vo
lumul de însilozări planifica7 . Jarei
— doar 1 765 tone. Tiream 1 600 
tone. Livada — 1 900 tone. Satu Mare
— 200 tone. (Octav Grumeza, cores
pondentul „Scînteii").

Cine amină recoltarea, 
să nu caute justificări 

mai tîrziu
ARAD. Pină vineri seara, în jude

țul Arad au fost recoltate 162185 
tone furaje, adică 79 la sută din pro
gramul lunilor mai și iunie. Conco
mitent, au fost însilozate 42 000 tone 
furaje (63 la sută din programul pe 
lunile amintite) și au fost depozitate 
3 519 tone fin, adică 68 la sută din 
program. Cele mai bune rezultate 
a obținut consiliul agroindustrial 
Arad care, față de cele 3 600 tone si
loz, cit avea în program, a realizat 
pină la 1 iunie 6 648 tone. Depășiri la 
acest capitol au înregistrat și consi
liile agroindustriale Curticl și Vinga. 
Sînt insă și consilii agroindustriale
— printre care Beliu, Cermei. Ineu — 
unde programul de recoltare este de
parte de a fi realizat, ceea ce impu
ne măsuri energice pentru urgenta
rea strângerii loliumului, lucernei șl 
trifoiului, (Tristan Mihuța, cores
pondentul „Scînteii").

Unități vecine 
și... totuși departe 

ca rezultate
IALOMIȚA. Recoltarea lucernei 

vechi se desfășoară pe ultimele su
prafețe din cele 14 600 ha cultivate șl 
în curind va începe prima coasă la 
lucerna semănată in această primă
vară pe 9 000 ha. Concomitent cu re
coltatul, un accent deosebit se pune 
pe depozitarea unor cantități tot mai 
mari de fin și siloz necesare hrănirii 
animalelor în timpul iernii. în con
siliul unic agroindustrial Bordușani, 
rezultatele sînt insă diferite de la o 
unitate la alta. C.A.P. Bordușani a 
depozitat 220 tone de fin. iar C.A.P. 
Cegani — doar 20 tone de fin. Este 
o situație Ce impune măsuri ferme 
pentru ca și la C.A.P. Cegani să 
se realizeze cantitățile de fin și siloz 
planificate. (Mihai Vișoiu, corespon
dentul „Scînteii").

La Combinatul minier Rovinari, amplă mobilizare de forțe pentru

SPORIREA PRODUCȚIEI DE CÂRBUNE «
Azi, în corespondența 
specială din bazinul 
carbonifer al Gorjului

cum se Înfăptuiește
PROGRAMUL DE RIDICARE

A CALITĂȚII LIGNITULUI
în corespondența de azi din ba

zinul minier al Gorjului (alte rela
tări au fost publicate în ziarul nos
tru din 29, 30 mai și 1 iunie) ne 
vom referi la un alt aspect important 
al activității extractive : calitatea 
cărbunelui livrat termocentralelor. 
Ca in toate celelalte sectoare pro
ductive, și in industria minieră' ob
ținerea de cărbune de calitate supe
rioară reprezintă o cerință esențială, 
de care depinde eficiența activității 
extractive și, cu deosebire, buna 
funcționare a centralelor electrice. 
„După cum noi — ne spunea briga
dierul excavatorist Vasile Vlădoianu, 
de la cariera Girla — vrem ca pii- 
nea, de pildă, să fie rumenă și bună, 
este firesc ca și beneficiarii noștri, 
energetlcienii, să solicite un cărbune 
cit mai curat, fără corpuțâ străine, 
cu o putere calorică ridicată".

Acesta este și motivul pentru care, 
adresind minerilor infl&căratul în
demn de a da țării tot mai mult căr
bune, pentru a-și spori contribuția 
la dezvoltarea mai puternică a bazei 
energetice a țării — cerință subli
niată din nou în Expunerea la re
centa Plenară lărgită a C.C. al P.C.R. 
—, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
le-a cerut să asigure și un cărbune 
de bună calitate. Concret, cum se 
înfăptuiește acest obiectiv în bazinul 
carbonifer al Gorjului, cu precădere 
în unitățile extractive din cadrul 
Combinatului minier Rovinari ? Sub
liniind însemnătatea acestui dezide
rat, din inițiativa conducerii parti
dului a fost adoptat, în urmă cu

mai bine de un an, un program com
plex privind măsurile și acțiu
nile ce trebuie întreprinse in 
vederea continuei îmbunătățiri a 
calității cărbunelui livrat termocen
tralelor, celorlalți beneficiari din 
țară. Programul elaborat vizează o 
perioadă mai lungă de timp. Totuși, 
acțiunile întreprinse pină acum, 
preocuparea tot mai insistentă a co
lectivelor muncitorești și a specialiș
tilor din unitățile miniere au avut 
ca efect îmbunătățirea de la o 
perioadă la alta a calității cărbu
nelui livrat. Astfel, în 4 luni din

acest an combinatul minier Motru 
a asigurat cărbune cu o putere ca
lorică de 1 639 kcal pe kg, față de 
media de 1 552 kcal pe kg înregis
trată anul trecut. Combinatul minier 
Rovinari a livrat în lunile martie, 
aprilie și mai cărbune Cu o putere 
calorică medie de peste 1650 kcal 
pe kg, mai mare cu 80 kcal pe kg 
față de media anului trecut. Dar 
iată mai in amănunt, în tabelul de 
mai jos, care este puterea calorică 
a cărbunelui livrat de unitățile com
binatului minier Rovinari, compara
tiv cu prevederile de plan.

(in kcal pe kg)

Furnizor
Puterea 
calorică 
realizată 
în anul 

1981

Plan me
diu lunar 
pe anul 

1982

Puterea calorică medie 
realizată în :

trimestrul I 11—20 mai
I | aprilie

întreprinderea mi
nieră Rovinari 

întreprinderea mi
nieră Roșia 

întreprinderea mi
nieră Urdari

1 458
1703
1 706

1 710
1 710
1 750

1 494
1695
1727

1605
1767
1 645

1720
1 800
1 680

Combinatul minier 
Rovinari (total) 1 570 1719 1638 1 634 1 645

Așa cum rezultă din datele pre
zentate, pe ansamblul combinatului 
calitatea cărbunelui livrat este in 
creștere, dar nu a atins încă media 
prevăzută în plan. Puterea de ardere 
a lignitului diferă, se ințelege, de la 
un perimetru la altul, de la o carieră 
la alta, ea fiind condiționată în pri

mul rind de calitatea stratului din 
zăcămînt. Asigurarea unui cărbune 
bun solicită din partea minerilor nu 
numai aplicarea unor tehnologii e- 
ficiente de extracție, ci și o grijă 
deosebită pentru a realiza o granu- 
lație cit mai mică și a preveni a- 
mestecul lignitului cu corpuri stră

ine și îndeosebi piese metalice. Se 
înfăptuiesc întru totul aceste cerin
țe ? Să dăm cuvîntul principalilor 
beneficiari :

Ion Popescu, directorul întreprin
derii „Electrocentrale“-Rovinari : 
„In ansamblu, puterea calorică a 
lignitului pe care il primim a cres
cut in ultima perioadă. Totuși, ca
litatea cărbunelui diferă de la o 
săptămînă la alta și chiar de la o 
zi la alta, ceea ce influențează func
ționarea agregatelor. Uneori primim 
din cariere cărbune cu noroi sau a- 
mestecat cu steril. Din această cauză, 
puterea de ardere a lignitului scade 
și, in plus, cenușa se Întărește, se 
transformă în zgură în instalațiile 
de ardere".

Ion Teodorescu, șeful secției com
bustibil de la întreprinderea „Elec- 
trocentrale“-Turceni : „Recent, ban
da transportoare de cauciuc a fost 
sfîșiată pe o distanță de 7Q0 metri 
din cauza unei bucăți de metal. Dacă 
fluxul ar fi continuat, piesa ar fi 
ajuns la instalațiile de ardere, ar fi 
distrus și scos din funcțiune una 
din mori. în afară de pagubele pro
duse in instalații, în felul acesta 
s-ar fi pierdut o cantitate de ener
gie echivalentă cu necesarul pentru 
alimentarea unui oraș cu peste 
70 000 de locuitori. Pe lingă aces
te situații, cărbunele primit este de
seori supragranulat, ceea ce provoa
că uzura prematură a instalațiilor 
de concasare din termocentrală".

Am prezentat aceste opinii mai 
multor cadre de conducere din uni
tățile miniere ale bazinului Rovinari. 
Care sint cauzele acestor deficiențe ? 
în parte, ele se datorează neasigurării 
unor utilaje și instalații prevăzute 
dealtfel în program, nepunerii la 
punct pe toate circuitele transpor
toare a tehnologiilor de sortare, in
clusiv la beneficiari, deci la termo
centrale.

Dar... „Avem mari restanțe In exe
cutarea forajelor de cercetare geo
logică pentru cunoașterea caracteris
ticilor calitative ale straturilor de 
lignit, ne spune tovarășul Mihai 
Pasăre, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea minieră 
Rovinari. Nu am luat cele mai 

ferme măsuri pentru executarea 
lucrărilor de asecări, pentru di
rijarea excavațiilor pe cele mai 
bune trepte de lucru, pentru pu
nerea în funcțiune a spărgătoare
lor de bulgări. Toate acestea in
fluențează negativ asupra calității 
cărbunelui. E necesar însă ca și fur
nizorii noștri — unitățile industriale

— să ne asigure piese de calitate și 
anume : cupe, dinți, lanțuri, șenile, 
care să nu se rupă la primul con
tact cu roca. Cum sesizoarele de 
metal mai mult stau decît funcțio
nează, aceste „corpuri străine" pot 
ajunge pe flux, pină la instalațiile 
din termocentrale". Iată și alte de
ficiențe sesizate de inginerul Luca 
Dijmărescu, directorul întreprinderii 
miniere Urdari : „In subteran se 
produc incă surpări, care afectea
ză calitatea cărbunelui. Neexistind 
instalații de sortare, sterilul nu 
este separat de pe benzile transpor
toare. Mai sint și situații cind unii 
lucrători din subteran nu colectea
ză corpurile metalice, celelalte mate
riale de pe benzile transportoare, 
deși ar putea să execute aceste ope
rații".

Evident, se pune întrebarea : cum 
se acționează pentru eliminarea a- 
cestor neajunsuri ? „Calitatea cărbu
nelui este o problemă de mare 
importanță economică, de con
știință politică și profesiona
lă, ne răspunde tovarășul Emil 
Huidu, directorul general' al Combi
natului minier Rovinari. Nu am ac
ceptat niciodată și nu vom accepta 
ca, în zăcămînt, cărbunele să aibă 
o anumită calitate, iar la termocen
trale să ajungă cu caracteristici in
ferioare. Din zăcămint și pină la 
termocentrale calitatea cărbunelui 
trebuie să crească. Avem unele rea
lizări în această privință, dar așa 
cum ați constatat există încă mari 
neajunsuri. Sintem insă hotăriți să 
acționăm prin toate căile pentru 
înlăturarea lor. De curind, la iniția
tiva secretariatului Comitetului ju
dețean de partid Gorj s-a efectuat 
în combinatul nostru o analiză 
aprofundată a modului cum se ac
ționează pentru înfăptuirea progra
mului de îmbunătățire a calității 
lignitului livrat, analiză finalizată 
prin concluzii utile și măsuri rigu
roase care vor intensifica preocupă
rile noastre în acest domeniu. Cu 
prioritate s-au stabilit măsuri care 
vizează : realizarea întregului volum 
de foraje pentru cercetări geologice 
și de calitate pe 1982 pentru cu
noașterea în avans a puterii calo
rice a zăcămintelor Ce urmează a fi 
exploatate ; perfecționarea tehnolo
giilor de exploatare, concasare și 
de eliminare a corpurilor străine ; 
îmbunătățirea condițiilor de transport 
a cărbunelui ; ridicarea calității lu
crărilor de revizie, întreținere șl re
parare a utilajelor tehnologice. Nu 
pierdem din atenție nici căile ce ne

Cărbune de calitate gata de a fi expediat spre termocentrale
Foto : I. Teodor

stau la îndemînă pentru ridicarea ca
lificării și conștiinței fiecărui miner, 
cu deosebire a răspunderii comu
niștilor, specialiștilor și a cadrelor 
de conducere din mine și cariere. 
La întreprinderea minieră Rovinari, 
de exemplu, calitatea cărbunelui a 
crescut în ultima vreme cu circa 
309 kcal pe kg, față de media rea
lizată anul trecut și aceasta dato
rită răspunderii tot mai înalte cu 
care muncește colectivul de aici. 
Considerăm că avem mari rezerve 
în această privință și vom face totul

ca, în acest an și în perspectivă, să 
dăm țării cărbune cît mai mult și de 
bună calitate, așa cum ne îndeamnă, 
cu patos revoluționar, secretarul ge
neral al partidului. In luna mai, de
altfel, am realizat 37 900 tone cărbu
ne peste prevederile de plan".

Am prezentat un ciclu de cores
pondențe speciale din bazinul carbo
nifer Rovinari, unde în acest an 
trebuie să se realizeze circa o treime 
din producția de cărbune a țării. 
Ce se poate spune insă, deocamdată, 
in concluzie :

• Colectivele de muncitori din toate unitățile Combinatului minier 
Rovinari, deopotrivă angajați! permanent!, ca și formațiile de întraju
torare din județele țării, conștiente de marile răspunderi ce le revin 
in amplul lor efort, pentru a asigura creșterea producției de lignit, 
acționează cu hotărire pentru recuperarea restanțelor din primul tri
mestru al anului, pentru depășirea sarcinilor zilnice de plan.

• Activitatea brigăzilor de intrajutorare venite aici din Județele 
țârii este tot mai eficientă ca urmare a integrârii lor efective in for
mațiile de lucru din unitățile combinatului.

• Odată cu imbunâtățirea condițiilor de exploatare, întreținere și 
reparare a utilajelor și instalațiilor de pe liniile tehnologice, indicii 
de folosire a excavatoarelor au crescut simțitor și producția de cărbune 
□ sporit de la lună la lună.

• In toate unitățile miniere calitatea cărbunelui este în continuă 
îmbunătățire, în ultimul timp luindu-se măsuri energice pentru atin
gerea indicilor planificați.

• Există condiții reale ca angajamentul colectivului de oameni ai 
muncii din combinat de a recupera restanțele și de a extrage supli
mentar importante cantități de lignit să fie îndeplinit, la aceasta o 
contribuție însemnată avind și montoril si constructorii de utilaje.

Dumitru PRUNĂ 
Ion TEODOR
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siol. vicepreședinte al Comitetului 
Central al Partidului Democrat. Ka
zimierz Morawski, președintele Con
siliului Director al Asociației So- 
cial-Creștine, membru al Con
siliului de Stat al R. P. Polone, 
general de divizie Tadeusz Hupa- 
lowski. membru al Consiliului Mili
tar pentru Salvare Națională, mi
nistrul administrației, economiei lo
cale și ocrotirii mediului al R. P. 
Polone. Jerzy Jaskiernia, președin
tele Consiliului Central al Uniunii 
Tineretului Socialist Polonez. Sta
nislaw Miskiewicz, prim-secretar al 
Comitetului Voievodal P.M.U.P. din 
Szczecin. Boleslaw 
sador extraordinar 
al R. P. Polone in 
listă România.

în afara convorbirilor plenare, a 
avut loc o întîlnire 
Nicolae Ceaușescu si 
ruzelski.

Koperski. amba- 
si plenipotențiar 
Republica Socia-

a tovarășilor 
Wojciech Ja-

I
Tovarășul Nicolae 

Informat despre activitatea comuniș
tilor. a oamenilor muncii din Româ
nia si rezultatele obținute în înde
plinirea hotăririlor Congresului al 
Xll-leș al partidului privind edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate si a sarcinilor planu
lui cincinal de dezvoltare in conti
nuare a forțelor de producție, creș
terea nivelului de trai material si 
spiritual al poporului. întărirea de
mocrației socialiste, trecerea Româ
niei socialiste de la stadiul de tară 
în curs de dezvoltare la stadiul de 
tară cu un nivel mediu de dezvol
tare economică.

Tovarășul Wojciech Jaruzelski a 
arătat că Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, realizînd hotăririle celui 
de-al IX-lea Congres, acționează 
pentru Întărirea unității și coeziunii 
partidului și a legăturilor sale cu 

•"’•'."'♦pare si poporul. Conlu- 
cu partidele aliate — 

,t Țărănesc și Partidul 
P.M.U.P. tinde să creeze 
>nt patriotic care să 

.-te forțele sociale care se 
pozițiile socialismului, 

nstrui statul polonez so- 
p'it -nic și prosper. Efortu- 

■ului R. P. Polone sînt 
1 direcția consolidării și 
societății. în vederea de- 

uaoinx «.ixzei. pentru dezvoltarea 
economiei, pentru asigurarea ordinii 
Si combaterii acțiunilor forțelor des
tructive antisocialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că Partidul Comunist 
Român și întregul popor român au 
privit cu înțelegere hotăririle luate 
in Polonia .si consideră că proble
mele din acteastă țară sînt probleme 
interne, care trebuie soluționate de 
poporul polonez, fără amestec din 
afară. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat încrederea P.C.R., a po
porului român, că Partidul Muncito
resc Unit Polonez, clasa muncitoare 
și poporul polonez dispun de capa
citatea necesară pentru a soluționa 
problemele legate de normalizarea 
cît mai deplină a situației si dezvol
tarea in continuare a Poloniei pe ca
lea socialismului.

Tovarășul Wojciech Jaruzelski a 
exprimat mulțumiri pentru sprijinul 
acordat de Republica Socialistă 
Români* in această perioadă grea 
pentru Polonia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Wojciech Jaruzelski au 
constatat cu satisfacție că raportu
rile de prietenie și colaborare din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă se 
dezvoltă cu succes, în conformitate 
cu principiile și prevederile Trata
tului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală din 1970 și ale 
Declarației din mai 1977.

Ambele părți au evidențiat că 
contactele reciproce la cel mai inalt 
nivel, colaborarea dintre P.C.R. și 
P.M.U.P., precum și colaborarea 
dintre guvernele și parlamentele 
ambelor țări constituie un factor ex
trem de important pentru Întărirea 
și aprofundarea relațiilor pe multi
ple planuri dintre ambele țări și

■ -n i.a aceasta contribuie, de 
colaborarea care se dez- 

. > organizațiile politice, de 
obștești din cele două țări, 

ul convorbirilor s-a consta- 
tisfacție evoluția favorabilă 
iilor economice româno- 
în anii 1976—1980, livrările 

e s-au dublat față de cin- 
precedent. Odată cu creșterea 

.ă a volumului schimburilor, 
.ra mărfurilor s-a diversificat 

în foiosul ambelor părți. In această 
perioadă s-au concretizat o serie de 
acțiuni de cooperare in construcțiile 
de mașini, metalurgie, chimie și in 
alte domenii de interes reciproc.

Cele două părți au exprimat ho
tărirea de a aprofunda în continuare 
relațiile economice reciproc avanta
joase, acordînd o atenție deosebită 
cooperării in producție in scopul sa
tisfacerii cerințelor economiilor lor

Ceausescu a
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11,05 Din marea carte a patriei. Pe 
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Film artistic : „Despre o anume 
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COMUN ROMANO-POLONEZ
naționale de materii prime, energie, 
mașini și utilaje moderne.

S-a stabilit ca guvernele celor două 
țări. Comisia mixtă de colaborare eco
nomică și tehnico-știintifică, organele 
de planificare și de comerț exterior 
să acționeze pentru sporirea în con
tinuare a schimburilor reciproce de 
mărfuri, pentru încheierea înțelege
rilor și convențiilor de cooperare și 
specializare bilaterale aflate în sta
diu de examinare. Se vor întreprin
de măsuri pentru acțiuni noi în do
meniile industriilor constructoare de 
mașini, electrotehnică și electronică, 
chimiei, metalurgiei, în industria ex
tractivă și în alte ramuri. Se va 
aprofunda, de asemenea, colaborarea 
tehnlco-științifică româno-polonă.

De ambele părți s-a reafirmat ho- 
tărîrea de a contribui la dezvoltarea 
colaborării in cadrul C.A.E.R. pen
tru îndeplinirea obiectivelor stabilite 
prin Programul complex și progra
mele speciale de colaborare pe ter
men lung, în scopul satisfacerii in 
mai mare măsură cu forțe proprii 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. a 
necesităților lor de materii prime, 
combustibili, materiale, mașini și 
utilaje, bunuri de larg consum și 
produse agroalimentare.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru dezvoltarea !n continuare a 
colaborării româno-polone în dome
niile științei, culturii, învățămintului, 
sănătății, mijloacelor de informare 
în masă, sportului și turismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Wojciech Jaruzelski au rea
firmat hotărirea celor două partide 
și state de a acționa pentru întărirea 
continuă a prieteniei si colaborării 
în toate domeniile. în interesul po
porului român și poporului polonez.

II
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to

varășul Wojciech Jaruzelski și-au 
exprimat îngrijorarea in legătură cu 
agravarea situației internaționale, ca 
rezultat al accentuării politicii impe
rialiste de forță, al acumulării unor 
probleme și conflicte, al deteriorării 
situației economice mondiale, al in
tensificării cursei înarmărilor. îndeo
sebi nucleare, ceea ce creează peri
cole serioase pentru pacea si 
tatea popoarelor.

S-a subliniat necesitatea 
eforturilor tuturor țărilor, a 
forțelor progresiste și democratice 
pentru cembaterea politicii de pe po
ziții de forță și confruntare, pentru 
întreprinderea unor măsuri active în 
direcția destinderii și colaborării, 
pentru soluționarea pe cale pașnică a 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Wojciech Jaruzelski au rea
firmat hotărirea României si a Po
loniei de a dezvolta prietenia și co
laborarea cu țările socialiste, de a 
extinde relațiile și conlucrarea cu ță
rile în curs de dezvoltare și de a dez
volta colaborarea cu toate statele cu 
orînduire socială diferită în spiritul 
coexistentei pașnice.

Ambele părți consideră că întă
rirea păcii. încrederii și colaborării 
internaționale reclamă respectarea 
strictă în relațiile dintre state a prin
cipiilor independenței și suveranită
ții. egalității în drepturi, integrității 
teritoriale și inviolabilității frontie
relor, renunțării la forță și la ame
nințarea cu folosirea forței, neames
tecului în treburile interne ale 
altor state. In legătură cu a- 
ceasta, ambele părți au afirmat 
că măsurile întreprinse de către 
S.U.A. și alte țări membre ale
N. A.T.O. care au ca scop boicotul 
economic și politic împotriva Polo
niei, precum și discriminarea țărilor 
socialiste sint in contradicție cu nor
mele general acceptate ale dreptului 
internațional. cu Carta O.N.U. și 
Actul final al C.S.C.E. Ele consideră 
că este necesar să se renunțe la orice 
măsuri de ordin economic sau de 
altă natură care înseamnă amestec in 
treburile interne ale Poloniei.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă acordă o 
mare importanță celei de-a Il-a se
siuni speciale a Adunării Generale a
O. N.U. consacrate dezarmării și de
clară că sint gata să acționeze ca 
sesiunea să ducă la rezultate con
crete pentru curmarea cursei înar
mărilor și luarea de măsuri practice 
de dezarmare.

Ambele părți se pronunță pentru 
interzicerea folosirii, producției și 
experimentării armei nucleare, pre
venirea producției și dezvoltării de 
noi tipuri sau sisteme de arme de 
distrugere în masă, pentru interzi
cerea armelor chimice, radiologice 
și cu neutroni, a amplasării oricărui 
tip de armament în cosmos, precum 
și pentru alte măsuri menite să ducă 
la realizarea dezarmării generale.

România și Polonia iși exprimă sa
tisfacția fată de începerea negocieri
lor sovieto-americane de la Geneva 
privind armele nucleare cu rază 
medie de acțiune în Europa, nutrind 
speranța că aceste negocieri vor duce 
la rezultate pozitive in interesul 
securității tuturor popoarelor euro- 
pene.

securi
unirii 

tuturor

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă salută cu 
satisfacție înțelegerea asupra începe
rii negocierilor sovieto-americane 
privind limitarea și reducerea arma
mentului strategic și exprimă spe
ranța că acestea vor duce la rezul
tate pozitive, ceea ce va avea o im
portantă esențială pentru întărirea 
încrederii reciproce, a păcii și secu
rității in lume.

In cadrul convorbirilor s-a acordat 
o atenție deosebită securității și co
laborării in Europa. Ambele părți 
s-au pronunțat pentru desfășurarea 
într-o atmosferă constructivă a reu
niunii de la Madrid și încheierea 
acesteia cu rezultate pozitive. în
deosebi cu adoptarea unor hotărîri 
privind convocarea Conferinței pen
tru întărirea încrederii, securității și 
dezarmării in Europa și organizarea 
de noi reuniuni pentru continuarea 
procesului C.S.C.E.

Ambele părți s-au pronunțat pen
tru crearea de zone denuclearizate in 
diferite părți ale continentului euro
pean. Partea polonă a exprimat spri
jinul său pentru propunerile Româ
niei privind transformarea Balcanilor 
într-o zonă a bunei vecinătăți, cola
borării și păcii, fără arme nucleare.

Partea română a sprijinit iniția
tiva poloneză prezentată la C.E.E./ 
O.N.U. la Geneva, privind mijloa
cele de întărire a încrederii econo
mice care servește colaborării inter
naționale egale și reciproc avantajoa
se și întăririi securității economice 
a statelor și popoarelor.

Ambele părți dau o înaltă apre
ciere marilor acțiuni de masă pentru 
pace și dezarmare din diferite state 
europene și din alte regiuni ale lu
mii. Acestea sint expresia voinței 
maselor largi de a acționa pentru o 
politică de pace, destindere, dezar
mare și colaborare internațională.

A fost reafirmată hotărirea Repu
blicii Socialiste România și Republi
cii Populare Polone de a acționa 
împreună cu celelalte state partici
pante la Tratatul de la Varșovia, cu 
alte state iubitoare de pace pentru 
înfăptuirea propunerilor conținute in 
Declarația adoptată în cadrul con
sfătuirii de la Varșovia a Comitetu
lui Politic Consultativ din 14—15 mai 
1980 și care iși păstrează pe deplin 
actualitatea.

Ambele părți și-au exprimat îngri
jorarea față de persistenta focarelor 
de încordare și conflict din lume, 
care amenință securitatea internațio
nală și pacea lumii și au subliniat că 
este necesar să se facă totul pentru 
soluționarea tuturor problemelor li
tigioase dintre state prin metode 
pașnice, pe calea tratativelor.

România și Polonia consideră că 
menținerea și adincirea decalajelor 
în dezvoltarea economică a unui 
mare număr de state, ca urmare a 
politicii imperialiste și neocolonialis- 
te de exploatare și asuprire, este in 
contradicție cu interesele păcii și 
securității in lume ; in legătură cu 
aceasta sprijină cererile și eforturi
le îndreptate spre edificarea unei 
noi ordini economice internaționale 
pe bază de egalitate în drepturi și 
echitate.

Ambele părți și-au reafirmat soli
daritatea cu lupta popoarelor din 
Asia, Africa și America Latină îm
potriva imperialismului, a colonia
lismului și neocolonialismului, a 
oricăror forme de dominație și asu
prire, pentru lichidarea politicii de 
apartheid și discriminare rasială.

A fost relevată necesitatea spori
rii eforturilor pentru întărirea ro- 
lului și eficacității O.N.U. in solu
ționarea problemelor internaționale, 
menținerea păcii și întărirea secu
rității in lume.

Ambele părți au subliniat rolul im
portant al mișcării statelor nealinia
te în lupta pentru pace și colabora
re internațională pe bază de egali
tate in drepturi.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie, înțelegere și 
respect reciproc.

Ambele părți au exprimat convin
gerea că vizita delegației de partid 
și de stat a Republicii Populare Po
lone in Republica Socialistă Româ
nia și convorbirile care au avut loc 
constituie o contribuție importantă la 
întărirea prieteniei și dezvoltarea co
laborării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Po
lonă, spre binele celor două popoare, 
in interesul socialismului, păcii și 
colaborării intre popoare in Europa 
și in lume.

Tovarășul Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Po- 

■ lone, președintele Consiliului Militar 
pentru Salvare Națională, a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, invitația de a e- 
fectua o vizită oficială de prietenie 
în Republica Populară Polonă.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Din partea Comitetului Central al Partidului Democratic al Poporului 
din Afganistan, a Consiliului Revoluționar, a poporului Republicii Demo
cratice Afganistan și a mea personal, am plăcerea să vă transmit mulțumiri
le noastre cordiale dumneavoastră, stimate tovarășe, Partidului Comunist 
Român și poporului român pentru felicitările călduroase trimise cu prilejul 
celei de-a patra aniversări a Revoluției din Aprilie.

Sint convins că relațiile frățești de cooperare dintre popoarele, partidele • 
și guvernele noastre se vor dezvolta și întări continuu, spre folosul popoare
lor noastre, in interesul păcii și progresului în lume.

Mă folosesc de acest prilej pentru a exprima urările mele cele mai bune 
de sănătate și succes dumneavoastră, de progres continuu și prosperitate 
poporului român prieten.

BABR.AK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan 
și președintele Consiliului Revoluționar 

al Republicii Democratice Afganistan

încheierea lucrărilor mesei rotunde 
„Tineretul anilor '80

La Costinești s-au încheiat, vineri, 
lucrările mesei rotunde „Tineretul 
anilor ’80", importantă reuniune in
ternațională organizată de UNESCO 
în colaborare cu Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului din 
România in pregătirea Anului inter
național al tineretului.

La lucrările mesei rotunde au 
participat reprezentanți ai O.N.U., 
UNESCO, ai unor instituții guverna
mentale și neguvemamentale. ai unor 
organizații de tineret naționale, re
gionale. și internaționale, cercetători, 
sociologi din circa 40 de țări ale 
lumii.

Participanții au dezbătut pe larg 
probleme privind contribuția tinere
tului la edificarea păcii, la procesul 
dezvoltării în legătură cu participa
rea sa activă în toate domeniile vie
ții politice, economice și sociale pe 
plan național și international. A fost 
reliefată însemnătatea deosebită pe 
care o acordă tinerii problemelor pă
cii, securității și înțelegerii între na
țiuni, încetării cursei înarmărilor și 
realizării dezarmării, în primul rînd 
a dezarmării nucleare. S-a subliniat 
faptul că pacea constituie condiția 
primordială a viitorului umanității, 
fiind relevat, totodată, impasul pro
fund negativ al cursei înarmărilor a- 
supra situației tineretului contempo
ran, precum și necesitatea unei și 
mai largi mobilizări a tinerei gene
rații, a organizațiilor sale de dife
rite orientări politice, filozofice sau 
religioase, pentru eliminarea amenin
țării unui război cu consecințe incal
culabile.

Trecînd în revistă diferitele pro
bleme complexe care confruntă ti- 
năra generație, participanții au re
liefat imperativul lichidării subdez
voltării. asigurării progresului tutu
ror națiunilor în cadrul larg al edi
ficării unei ordini economice inter
naționale. Caracterizind tînăra ge
nerație contemporană ca importantă 
forță purtătoare a înnoirilor, a pro
gresului, vorbitorii au arătat că tine
retului trebuie să-i fie create condi
ții in vederea sporirii participării 
sale active, responsabile, la eforturi
le de edificare a unui viitor de pace, 
colaborare și progres. Aceste idei a- 
vansate în cadrul dezbaterilor se 
regăsesc în documentele adoptate de 
participanți : raportul, recomandă
rile, precum și mesajul mesei rotun
de de la Costinești, care cuprind 
propuneri valoroase în,. perspectiva 
pregătirii și marcării Anului 
national al tineretului.

în cuvintul rostit în cadrul 
tei finale. Pierluigi Vagliani.

inter'
ședin- 

seful

*■încheierea lucrărilor reuniunii
Grupului

u

Diviziei de tineret din cadrul 
UNESCO, a scos în evidență impor
tanta acestei largi reuniuni interna
ționale desfășurate într-o atmosferă 
de cooperare, de stimă și respect re
ciproc. ale cărei rezultate fructuoase 
vor marca o contribuție de sea
mă la intensificarea activităților 
UNESCO, ale organismelor guverna
mentale si neguvernamentale, ale 
organizațiilor de tineret. în vederea 
promovării intereselor legitime ale 
tinerei generații, la pregătirea co
respunzătoare a Anului internațional 
al tineretului.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Nicu Ceaușescu 
secretar al C.C. al U.T.C.. președin
tele Comitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru A.I.T.. președintele 
mesei rotunde de la Costinești. Ară- 
tînd că această reuniune se integrea
ză în contextul manifestărilor con
sacrate pregătirii si marcării în 1985 
a Anului internațional al tineretu
lui. vorbitorul a subliniat că masa 
rotundă a adus în actualitate, sub 
multiplele sale aspecte, fondul de 
ontiuni și aspirații vitale ale tinerei 
generații contemporane, caracteriza
tă prin dorința de a se implica tot 
mai activ și mai eficient în efortu
rile popoarelor in direcția lichidării 
tuturor 
sociale, 
nice a 
nitătii.
bune si mai drepte pe planeta noas
tră. Tînăra generație — a arătat în 
continuare vorbitorul — trebuie să 
dispună de reale pîrghii de acțiuni 
sociale si politice atît la nivelul fie
cărei societăți, cît și pe plan inter
national, pentru a-si pune întregul 
său potențial de acțiune în slujba 
idealurilor nobile de pace, libertate 
si independență, colaborare, demo
crație și progres. în acest sens, do
cumentele convenite reprezintă o 
contribuție sugestivă și utilă pentru 
activitatea UNESCO, pentru sensi
bilizarea mai puternică a instituțiilor 
guvernamentale și neguvernamenta
le, a tineretului și organizațiilor sale, 
față de aspirațiile legitime ale tine
rei generații.

Desfășurată într-o atmosferă de 
stimă si respect reciproc, masa ro
tundă „Tineretul anilor ’80" a pri
lejuit un larg schimb de opinii pri
vind preocupările tinerei generații 
contemporane, constituind o mani
festare de .o. .semnificație, deosebită . 
în perspectiva pregătirilor și mar
cării Anului internațional al tinere
tului.

anacronismelor economice si 
soluționării echitabile, trai- 

problemelor vitale ale uma- 
a făuririi unei lumi mai

w
Vineri, 4 iunie, s-au încheiat lu

crările reuniunii de la București 
a „Grupului celor 77“ privind co
operarea între țările în curs de 
dezvoltare pentru formarea de ca
dre în industrie, la care au parti
cipat numeroase delegații din țări în 
curs de dezvoltare din Asia. Africa, 
America Latină și Europa, precum 
și reprezentanți ai unor organizații 
internaționale. Delegația României a 
fost condusă de Ion Teoreanu, mi
nistrul educației și învățămintului.

Participanții au adoptat, în unani
mitate, raportul reuniunii, care con
ține o evaluare a stadiului cooperării 
între țările în curs de dezvoltare in 
domeniul formării de cadre pentru 
industrie și un ansamblu de reco
mandări și măsuri, la nivel național, 
regional și internațional, pentru im
pulsionarea acestei cooperări. Rapor
tul urmează să fie examinat, împre
ună cu rapoartele celorlalte reuniuni 
ale țărilor in curs de dezvoltare con
sacrate unor teme specifice ale co
operării dintre ele, la reuniunea Co
mitetului interguvernamental al 
„Grupului celor 77“ pentru cooperare 
economică între țările în curs de 
dezvoltare de la Manila, din august 
a.c.

Măsurile înscrise în raport prevăd, 
între altele : înființarea cu sprijinul 
organizațiilor internaționale — ca 
O.N.U.D.I., O.I.M., UNESCO — de 
centre model' pentru formarea și 
perfecționarea cadrelor în țări în 
curs de dezvoltare în funcție de ex
periența lor în diverse domenii, mal 
multe țări, între care și România, 
exprimîndu-și dorința de a găzdui 
asemenea centre ; crearea unui fond 
international consacrat sprijinirii e- 
forturilor țărilor în curs de dezvol
tare în domeniul formării de cadre, 
recomandîndu-se examinarea acestei 
probleme de către Comitetul intergu
vernamental pentru cooperarea eco
nomică intre țările în curs de dezvol
tare la sesiunea sa din august a.c. ; 
constituirea, cu sprijinul organizații
lor internaționale, a unui mecanism 
care să faciliteze promovarea și dez
voltarea cooperării între țări în curs 
de dezvoltare în formarea de cadre 
pentru industrie.

în cursul lucrărilor, vorbitorii s-au 
referit pe larg la experiența valo
roasă a României în formarea de 
cadre pentru industrie, dînd o înal
tă apreciere sprijinului acordat

Cronica

(Agerpres)

Ieri, pe Stadionul tineretului, 
ștafeta „Flacăra păcii"

celor 77“
altor țări în curs de dezvcltare In 
acest domeniu. Reprezentanții orga
nizațiilor internaționale participante 
au evidențiat colaborarea fructuoasă 
dintre acestea și România și do
rința de a lărgi această colaborare. 
Au f06t subliniate importanta și 
utilitatea activității desfășurate de 
Centrul international CEPECA. de 
Centrul comun O.N.U.D.I. România 
și de Centrul european al UNESCO, 
precum și rolul acestora în promo
varea formării de cadre în țările în 
curs de dezvoltare.

Șefii delegațiilor Gabonului — !n 
numele delegațiilor africane. Pakis
tanului — in numele delegațiilor 
asiatice. Mauritaniei — în numele 
delegațiilor arabe. Mexicului și Ar
gentinei — în numele delegațiilor 
latino-americane și reprezentantul 
O.N.U.D.I. — in numele organiza
țiilor internaționale participante la 
reuniune au rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. mulțumiri pentru preocuparea 
constantă fată de amplificarea coo
perării 
voîtare 
unității 
cuvinte 
adresa 
găzduirea reuniunii și 
în cele mai bune 
lor. precum și la 
poporului român.

La propunerea 
Pakistanului, 
venit ca raportul reuniunii 
denumit „Recomandările de la 
pești".

în cuvîntul de închidere a 
rilor, președintele reuniunii. Gheor- 
ghe Dolgu. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a subliniat că re
uniunea a prilejuit identificarea de 
căi și modalități corespunzătoare 
pentru dezvoltarea în continuare a 
cooperării între țările în curs de 
dezvoltare în domeniul formării de 
cadre pentru Industrie.

Vorbitorul a reafirmat voința fer
mă a României, a președintelui ei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
amplifica și diversifica în continuare 
conlucrarea și cooperarea economică 
cu celelalte țări în curs de dezvolta
re, de a avea o contribuție activă la 
întărirea solidarității și unității de 
acțiune a acestor țări.

între țările în curs de dez- 
și întărirea solidarității și 
lor de acțiune. Ei au .rostit 
de apreciere deosebită la 
guvernului român pentru 

organizarea 
condiții a lucrări- 
adresa ospitalității

șefului delegației 
participanții au con- 
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Timpul probabil pentru intervalul 5 
Iunie, ora 21—8 iunie, ora 21. în țară: 
Vremea va fi caldă, mai ales în pri
mele zile. Cerul va fi variabil. în prima 
parte a intervalului aversele de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice, vor fi 
izolate, apoi vor deveni locale în re
giunile din nordul țării. Vîntul va su
fla slab, pînă la moderat, cu intensifi 
cări de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 8 și 18 
grade, cele maxime între 22 și 32 de 
grade.

3 ~ -
Vineri după-amiază, pe Stadionul 

tineretului' din Capitală a avut loc 
o manifestare cultural-sportivă, pri
lejuită de primirea celor 50 de mili- 
tanti greci participanți la ștafeta 
„Flacăra păcii", inițiată de Comitetul 
grec pentru destindere și pace.

La festivitate, organizată de Co
mitetul național pentru apărarea pă
cii din Republica Socialistă România, 
în colaborare cu Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, și-au 
dat concursul un grup de artiști ai 
ansamblului „Rapsodia Română" și 
numeroși sportivi de performantă 
din cluburile bucureștene.

Au participat mii de oameni ai 
muncii din unități economice și insti
tuții din 
pionieri.

Ștafeta 
flacără a 
în urmă 
străbate 
multor țări si va ajunge la Bonn în 
timpul lucrărilor sesiunii N.A.T.O. 
din luna iunie, prilej cu care mili- 
tanții greci vor manifesta pentru 
dezarmare, pentru destindere, pace și 
înțelegere între popoare, apoi iși va 
continua drumul pînă la New York, 
unde va sosi in timpul desfășurării 
lucrărilor celei de-a Iî-a sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării.

Manifestarea a fost deschisă de 
Nestor Ignat, membru al Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, care 
a urat un călduros bun venit oaspe
ților greci.

Capitală, studenti. elevi și
„Flacăra păcii", a cărei 

fost aprinsă cu cîteva zile 
la Olympia—Grecia, va 
teritoriul national al mai

în cuvîntul adresat participanților 
la această nouă manifestare pentru 
pace găzduită de România, acad. 
Dumitru Dumitrescu, membru al Co
mitetului Național pentru Apărarea 
Păcii, s-a referit la grandioasele de
monstrații pentru pace ale poporu
lui român. Ia inițiativele de pace ale 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La rindul său, Stavros Kanalopou- 
los, vicepreședinte al Comitetului 
grec pentru destindere internațională 
și pace, mulțumind pentru primirea 
călduroasă de care s-au bucurat pe 
pămintul României, a spus : Cunoș
team și înainte de a veni aici marea 
dumneavoastră străduință pentru 
pace. Cunoșteam, din scris și din cele 
spuse aici, ce a făcut pentru pace 
marele om Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele tării dumneavoastră. Cunoș
team acțiunile și ideile sale minu
nate. în continuare, vorbitorul s-a 
referit pe larg la scopul ștafetei 
„Flacăra păcii" și, in încheiere, a 
urat poporului român, președintelui 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. sănătate și progres.

Manifestarea s-a încheiat cu un 
program de cîntece 
populare românești.

Cu prilejul Zilei Constituției Dane
marcei. ambasadorul acestei țări la 
București, Lorenz Petersen, a oferit 
vineri o recepție.

Au participat Ludovic Fazekas, 
viceprim-ministru al guvernului, Au
rel Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, Ion 
Stanciu, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, oameni de artă și 
cultură.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Vineri, tovarășul Nicolae Constan

tin, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, a 
avut o întrevedere cu delegația Sena
tului Regatului Hașemit al Iordaniei, 
condusă de Bahjat Talhouni, pre
ședintele Senatului, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, efectuează o 
vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirii s-a apreciat 
cursul pozitiv al relațiilor de colabo
rare și cooperare româno-iordaniană 
în domenii de interes comun.

A participat Nasir Batayneh, amba
sadorul Iordaniei la București.

★
Tovarășul Corne] Onescu. membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
președinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S.. a primit pe I. V. Bernov, 
vicepreședinte al Prezidiului Uniunii 
Asociațiilor sovietice de prietenie și

relații culturale cu străinătatea, care 
a efectuat o vizită in tara noastră.

La primire a participat loan Botar, 
secretar al I.R.R.C.S. A fost pre
zent V. I. Drozdenko, ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

★
La Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a avut loc, 
vineri după-amiază, o manifestare 
culturală dedicată Zilei steagului 
suedez.

Publicistul Mihai Caranfil a împăr
tășit impresii de călătorie din această 
țară, după care s-au proiectat filme 
documentare suedeze.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un numeros 
public.

Au asistat, de asemenea, Per-Bertil 
Northman Kollberg, ambasadorul 
Suediei la București, și membri ai 
ambasadei.

★
în perioada 31 mai—4 iunie a avut 

loc la București ședința I a gru
pei permanente de lucru româno-so- 
vietice de colaborare economică și 
tehnico-știintifică în domeniul indus
triei forestiere, celulozei, hirtiei și 
de prelucrare a lemnului.

Protocolul încheiat cu acest prilej 
prevede măsuri pentru intensificarea 
colaborării și cooperării dintre cele 
două ministere pe linia schimburi
lor de sortimente, lărgirii livrărilor 
reciproce de produse, cercetării teh- 
nico-stiintifice. precum și alte ac
țiuni de interes reciproc.

(Agerpres)

150 de ani de la atestarea 
Spitalului militar din lași

Iași a avut loc o 
consacrată implini- 
de la prima atesta- 
a Spitalului militar

și jocuri
(Agerpres)

în municipiul 
adunare festivă 
rii a 150 de ani 
re documentară 
din acest oraș.

Cu acest prilej, participanții Ia 
adunarea festivă au adoptat textul 
unei telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în care se spune 
printre altele : La acest frumos ju
bileu, vă raportăm, mult stimate to
varășe comandant suprem, că, ur- 
mind neabătut strălucitul dumnea
voastră exemplu de muncă și viață, 
vom acționa cu abnegație revoluțio
nară pentru apărarea sănătății per
sonalului armatei,, pentru sporirea

contribuției noastre la progresul me
dicinii românești, la incorporarea în 
practica medicală a principiilor doc
trinei militare naționale, la îndepli
nirea integrală a sarcinilor ce ne 
revin din Directiva privind pregă
tirea militară și politică a armatei.

Decorarea instituției noastre cu 
Ordinul „Meritul Sanitar" clasa I — 
expresie a prețuirii de care se bucu
ră medicina militară românească din 
partea dumneavoastră — ne stimu
lează hotărirea de a nu precupeți 
nici un efort pentru realizarea unei 
calități noi, superioare in întreaga 
activitate medicală pentru apărarea 
sănătății militarilor.

s .Z/ga internațională a mediului înconjurător"

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA 4 IUNIE 1982
Extragerea I : 90 39 87 32 31 77 81 

25 20
Extragerea a Iî-a : 18 17 65 3 43 82 

72 26 60

■ Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Caligula — 15; Comedie de 
modă veche — 19,30; (sala Atelier) : 
Asteptindu-1 pe Godot — 15; Ifigenia 
— 20.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“
(sala Schitu Măgureanu, * *
Menajeria de sticlă — 
Grădina Icoanei, 12 44 16) :
— 19.
■ Opera Română (13 18 57) 
rențe lirice (recital) — 18.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : 
cu sifon — 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 0 
litica — 20.
■ Teatrul 
Oklahoma
■ Teatrul de comedie (16 64 60) : Ha
rold și Maude — 19,30.
■ Teatrul „Nottara“ (59 31 03, sala
Magheru) : Mița în sac — 15; Mizerie 
și noblețe — 20; (sala Studio) : Scoica 
de lemn — 15; Noaptea ** *
— 19.
■ Teatrul Giulești (sala
14 72 34): Nu ne naștem toți 
vlrstă — 19.30.
■ Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(15 56 78, grădina Boema) : Frumosul

14 75 46) :
19,30; (sala

Tartuffe

: Interfe-

Un pahar

de operetă (13 98 48) : 
— 19,30.

umbrelor

Majestic, 
la aceeași

din p&durea zăpăcită... — 19.30; (sala 
Savoy) : Vorba lui Tănase — 19,30.
■ Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Andorra — 18,30.
■ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La fintina dorului — 18,30.
■ Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45) : 
Joc dublu — 19,30.
■ Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Recreația mare — 17.
■ Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, gră
dina Cișmlgiu) ; Tindală... cloșcă
— 20.
■ Circul București (110120) ; Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova" — 
16; 19.30.

cinema
■ Trandafirul galben : PATRIA —
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,30: 16; 18.15;
20.30, FAVORTT — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
■ Un echipaj 
VICTORIA — 9 
20, TOMIS — 9: 
20. la grădină
11.15; 13.30; 15,45; 18: 20.
■ Septembrie : CENTRAL — 9; 11,15; 
13.30; 15.45: 18; 20.

pentru Singapore 
11; 13,15; 13,30; 17,45 
11,15; 13,30; 15,45; 18 

- 21. MODERN — 9

■ Mama — 9; 11, Zile de fior și ris
— 12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 20,30 : DOI
NA.
■ Calculatorul mărturisește : FERO
VIAR — 9; 11,13; 13,30; 13,45; 18; 20, 
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30; 17,43; 
20, FLAMURA — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17.45; 20.
■ Întoarce-te și mai privește o dată: 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20, ARTA
— 15,30; 17,30; 19,30.
■ Inghițitorul de săbii : FERENTARI
— 15.30; 17,30; 19.30.
■ Drumul oaselor : COTROCENI — 
15.30; 17.43; 20.
■ Orgolii : PROGRESUL — 16; 18; 20.
■ Visul de argint al alergătorului : 
SCALA — 8,45; 11: 13,15; 15.30; 18;
20.30, FESTIVAL — 9: 11,15; 13,30; 
13,45; 18; 20,15, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15.
■ Vacanță cu ciinele : TIMPURI NOI
— 9: 11; 13.15; 15,30; 17.45; 20.
■ Unde ești, dragoste 7 : STUDIO 
(59 53 15) - 10; 12; 14; 16; 18; 20.
■ Comoara din lacul de argint : VII
TORUL - 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20, 
GRADINA MODERN — 21.
■ Grănicerii : MUNCA — 15; 17,15;
19.30.
H La est de Java : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,30; 14; 16.45; 19,15.
■ Marea evadare : CAPITOL — 9; 12; 
16; 19. la grădină — 20,45.
■ Pilot de formula I : GRIVITA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, AURO-

RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 21.
■ Hangar 18 ; BUZEȘTI — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, la grădină — 21.
H Atenție la pana de vultur • DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRA
DINA ARTA — 20,45.
■ Adio, domnule Chips ; EFORIE — 
9; 12; 16; 19.
fi Școala curajului III : LIRA — 15,30; 
18; 20, la grădină — 20,45.
■ Polițistul ghinionist : GIULEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
■ Cei șapte fantastici : PACEA — 
15,30; 17,30; 19,30.
■ Roberto Carlos cu 300 km pe oră : 
MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, GRADINA FESTIVAL — 20,45. 
H Tess : VOLGA - 9; 12,15; 16; 19.15.
■ în spațiu : MIORIȚA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
fi Capitolul al doilea ; POPULAR — 
15,30; 17,30; 19.30.
■ Cinci pentru infern : COSMOS —
8.30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30.
■ Misterele de la castel : FLACĂRA
— 15.30; 17,30: 19,30.
■ Bonner fiul : CULTURAL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA 
GLORIA — 21.
■ Superpolițistul : GRADINA LU
CEAFĂRUL — 20,45.
■ Toate mi se intimplă numai mie : 
GRADINA PARC HOTEL — 21.

c

Cu un deceniu în urmă. Aduna
rea Generală a O.N.U. instituia, la 
propunerea unui grup de state, 
printre care și România, „Ziua in
ternațională a mediului înconjură
tor". Marcarea în fiecare an. la 
data de 5 iunie, a acestei zile con
stituie un binevenit prilej de a re
aduce in atenția guvernelor, a o- 
piniei publice din întreaga lume, 
problema de stringentă actualitate 
a protejării mediului natural, de a 
evidenția necesitatea combaterii po
luării aerului și a apei, degradării 
solului și a exploatării raționale a 
resurselor planetei.

înfăptuind un amplu program 
de dezvoltare economică și social- 
culturală. bazat pe noile rezultate 
ale științei și tehnicii contempora
ne. România îmbină eforturile 
sale de progres cu acțiuni com
plexe vizind protejarea și îmbu
nătățirea calității vieții. Tara noas
tră dispune de un cadru juridic și 
institutional adecvat, care a per
mis adoptarea de acte normative 
și programe pe termen lung de 
dezvoltare și conservare a mediu
lui. a unor măsuri de intensificare 
a eforturilor materiale și umane 
pentru menținerea echilibrului e- 
cologic. După cum am fost infor
mați la Consiliul Național pentru 
Protecția Mediului înconjurător. 
..Programul privind protecția me
diului pentru perioada 1981—1985 și 
liniile 
ecologice 
România 
alocarea 
investiții 
miliarde 
arde în perioada 
grija partidului și statului nostru, 
a secretarului general al partidu-

directoare ale dezvoltării 
în Republica Socialistă 
pînă in anul 1990“ prevede 
în actualul cincinal de 
in valoare de peste 17 
lei, fată de 10.785 mili- 

1976—1980. Prin

lui. pentru creșterea calității vieții, 
pentru menținerea și îmbunătăți
rea stării de sănătate a populației 
și asigurarea unei armonii in 
relația dezvoltare-mediu, valoa
rea fondurilor fixe destinate 
protejării și supravegherii me
diului înconjurător a sporit an 
de an. Pe teritoriul țării func
ționează astăzi 7 200 instalații de 
purificare a gazelor reziduale și 
3 700 instalații de protecție a ape
lor, iar numărul personalului 
muncitor din activitățile de ocro
tire a mediului înconjurător a 
ajuns la aproape 31 500 de oameni, 
din care peste 2 500 au studii su
perioare.

în ce privește supravegherea 
poluării generate pe platformele 
și în zonele platformelor econo
mice, este prevăzută realizarea 
pină in 1985 a unui sistem de de
tecție. măsurare și transmitere 
automată a datelor la distantă 
pentru marile unități industriale 
cu profil metalurgic, termoenerge- 
tic. petrochimic etc., precum și 
pentru mari centre urbane. Pînă 
la intrarea în funcțiune a acestui 
sistem automat, calitatea aerului 
este determinată cu ajutorul unei 
vaste rețele de supraveghere rea
lizate de Ministerul Sănătății, care 
arată că poluarea aerului in zone
le platformelor industriale are 
tendința de scădere față de primii 
ani ai cincinalului trecut. Aceeași 
tendință o are și poluarea apelor 
unor tronsoane de rîuri din zonele 
marilor combinate industriale. Su
pravegherea calității solului este 
realizată printr-o rețea de stații 
și laboratoare pedologice și agro- 
chimice amplasate în principal in 
zonele agricole de cultură mare

(grîu, porumb etc.) care indică 
faptul că degradarea solului a fost 
frinată, ritmul de redare în circu
itul economic al solurilor erodate 
fiind in prezent de 150 000 — 
200 000 ha pe an.

Alături de măsurile pe plan na
țional menite să conducă la ocro
tirea patrimoniului natural, să asi
gure poporului nostru condiții cit 
mai bune de muncă și viată. 
România,acționează pentru o largă 
conlucrare bi și multilaterală cu 
alte țări pe plan științific, tehnic, 
economic în scopul înfăptuirii 
unor măsuri concertate vizînd di
minuarea efectelor poluante în 
toate mediile — aer. apă. sol si 
subsol.

Această zi este marcată pretu
tindeni în lume și sub semnul preo
cupărilor tot mai serioase generate 
de uriașul pericol pe care il repre
zintă pentru sistemul ecologic al 
planetei uriașele arsenale acumu
late azi în lume, in special arma
mentul nuclear. Este un adevăr de 
necontestat — adevăr subliniat in 
repetate rinduri de țara noastră, de 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
și anume că armele nucleare și ce
lelalte arme de distrugere în masă, 
folosite sau nu, constituie cel mai 
mare pericol ia adresa 
Terra.

Consecventă acestei 
țara noastră iși va aduce 
nuare contribuția la 
mediului înconjurător, 
neabătut pentru pace și dezarmare, 
pentru lărgirea cooperării interna
ționale intr-un domeniu de însem
nătate vitală pentru Întreaga ome
nire.

vieții pe

orientări, 
în conti- 

proteiarea 
militind

Gabriela BONDOC
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ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII

„în momentul de față problema centrală a vieții internațio
nale o constituie lupta pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru 
trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară, 
pentru o pace trainică în lume“.

NICOLAE CEAUȘESCU

IN PREAJMA DESCHIDERII SESIUNII O.N.U. PENTRU DEZARMARE

Popoarele cer cu hotârire sâ se treacă la măsuri
efective de oprire a cursei înarmărilor

S.U.A.: Crește mișcarea de protest contra 
intensificării pregătirilor militare

WASHINGTON. — în preajma sesiunii speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrate dezarmării. în diferite localități din S.U.A. con
tinuă seria acțiunilor de protest împotriva cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare și pace.

O declarație a Asociației fermierilor din S.U.A,, dată publicității Ia 
Washington, arată că populația din zonele rurale ale S.U.A. este profund 
îngrijorată de intensificarea pregătirilor militare și sporirea riscului unui 
război mondial. Documentul cere guvernului american să întreprindă 
măsuri pentru angajarea unor negocieri serioase în vederea reducerii 
și opririi cursei înarmărilor, in primul rind a înarmărilor nucleare.

In gara centrală din Portland, statul Oregon, a avut loc o mare de
monstrație de protest a locuitorilor orașului împotriva tranzitării prin 
localitate a unor subansambluri pentru rachetele ce vor fi instalate pe 
submarinele cu propulsie nucleară „Trident11, care se asamblează in por
tul Bangor, din statul Washington, situat pe coasta vestică a S.U.A.

Un miting împotriva înarmărilor, pentru dezarmare și pace, au or
ganizat si locuitorii din orașul New Haven, statul Connecticut.

FINLANDA ; Denuclearizarea nordului continentului 
pas important spre o Europă fără arme atomice

HELSINKI. - Primul ministru al 
Finlandei, Kalevi Sorsa, a declarat 
că guvernul de la Helsinki acordă 
o importanță deosebită apropiatei 
sesiuni speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrate dezarmă
rii. Finlanda, a subliniat primul mi
nistru, va acționa pentru realizarea 
unor rezultate concrete, pentru a- 
doptarea de măsuri în vederea re
ducerii pericolului unui război nu-

clear, pentru denuclearizarea Euro
pei de nord.

Kalevi Sorsa a evidențiat impor
tanța mișcării internaționale pen
tru pace, arătind că guvernul fin
landez nu numai că ține seama de 
propunerile celor ce luptă pentru 
pace, ci și asigură libera lor ma
nifestare și activitate deplină în 
țară.

R.F. Germania : „Locuri de muncă, nu rachete !"

Strălucit model de analiză riguros 
științifică, în spiritul materialis
mului dialectic și istoric, a procesu
lui de formare și dezvoltare a na
țiunii și societății românești, a des
fășurării construcției socialiste în 
țara noastră, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenara Co
mitetului Central al partidului con
stituie, în același timp, un îndrep
tar de excepțională valoare pentru 
mai buna înțelegere a evoluțiilor 
pe arena mondială, a tendințelor și 
proceselor care au loc în lumea 
contemporană, jșlonînd clar direc
țiile și căile de acțiune pentru so
lutionarea marilor probleme care 
confruntă, în prezent, omenirea.

Fără îndoială, din ansamblul 
aprecierilor secretarului general al 
partidului asupra situației interna
ționale actuale se desprind, prin 
însemnătatea lor deosebită, tezele 
cu privire la necesitatea înfăptuirii 
dezarmării și asigurării păcii ca 
imperativ vital al vremurilor noas
tre. înarmările, se arăta în expu
nere, au ajuns la un asemenea 
nivel îneît un nou război mondial 
ar duce la distrugeri incalculabile, 
ar pune în pericol însăși existenta 
omului, creația supremă a naturii.

Este o apreciere pe care o con
firmă, cu argumente de necontes
tat, oameni de știință și experți 
proeminenți 
care pun 
condițiile actuale ale capacității 
distructive de neînchipuit a arma
mentului nuclear, a celorlalte arme 
de distrugere în masă, o nouă con
flagrație nu s-ar solda nici cu în
vinși, nici cu învingători, o ase
menea conflagrație ar putea duce- 
la dispariția vieții pe întreaga pla
netă. Tocmai de aceea. în spiritul 
unei înalte răspunderi fată de des
tinele umanității, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, formuîînd ideea profund 
mobilizatoare că ne aflăm într-o 
etapă de răspintie, cînd pacea con
stituie problema fundamentală, a 
adresat tuturor statelor și popoare
lor chemarea vibrantă de a se trece 
peste orice considerente și obsta
cole, de a se face totul pentru a se 
pune capăt aberantei curse a înar
mărilor, de a se adopta, fără in- 
tirziere, măsuri de dezarmare, și 
în primul rind de dezarmare nu
cleară.

Această chemare capătă cu atit 
mai multă însemnătate cu cit ea 
Intervine la numai cîteva zile îna
intea sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrate de
zarmării, eveniment de 
din al actualității, de 
poporul român, toate 
lumii așteaptă hotărîri 
concrete pe linia înlăturării 
mejdiei nucleare. Pe bună dreptate, 
a arătat secretarul general al 
partidului, nu există sarcină mai 
urgentă, îndatorire mai înaltă decît 
aceea de a se înfăptui acest mare 
deziderat al popoarelor, de a se 
trece 
mele 
rece 
cadă

Așa cum se știe, acest Înflăcărat 
îndemn și, totodată, sever avertis
ment, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a adresat încă din toamna tre
cută. lansînd marea sa inițiativă 
de pace. Demersurile în acest sens 
ale președintelui României către 
președintele Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Leonid Brejnev, 
ședințele S.U.A., 
către conducătorii tuturor 
semnatare ale Actului final de la 
Helsinki, apelurile Marii Adunări 
Naționale. Frontului Democrației și 

‘^Unității Socialiste și ale altor fo-

din 
în

întreaga lume, 
evidentă că în

prim or
ia care 

popoarele 
și acțiuni 

pri-

acum, pină nu au căzut pri- 
bombe, la dezarmare, deoa- 
cind bombele vor începe să 
va fi prea tîrziu.

și pre-
Ronald Reagan, 

statelor

ruri din tara noastră, constituirea 
Comitetului Național „Oamenii de 
știință și pacea11, mitingurile cu 
participarea a sute și sute de mii 
de cetățeni de pe tot întinsul 
patriei noastre au dat dimensiunile 
unei înalte responsabilități fată de 
destinele continentului, ale întregii 
planete. Acum. în perioada cînd se 
va desfășura sesiunea specială a 
O.N.U., in întreaga țară vor fi 
organizate, așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la 
încheierea lucrărilor plenarei, noi 
și ample manifestări. Participanții 
la aceste manifestări vor trimite 
Organizației Națiunilor Unite tele
grame și moțiuni ce vor da glas 
hotărîrii nestrămutate a României 
socialiste de a acționa, în strînsă 
conlucrare cu toate celelalte po
poare, pentru înlăturarea spec
trului distrugerii nucleare care 
plutește deasupra omenirii. „Să ne 
punem semnătura pe hirtie și să 
trimitem la Organizația Națiunilor 
Unite milioane și milioane de 
semnături ale poporului nostru — 
ca expresie a hotărîrii 
noastre de pace, de a 
pe teritoriul României 
mice, de a face ca in 
nu existe armament atomic !“ — 
sublinia secretarul general al parti
dului.

Desigur, apropiata sesiune este 
un forum al statelor, al guvernelor 
și revine acestora o răspundere 
directă în ce privește încheierea 
sesiunii cu rezultate pozitive. In 
același timp însă, pacea, dezarma
rea sînt probleme care privesc toa
te popoarele, fiecare cetățean al 
lumii și popoarele, masele cele mai 
largi sînt chemate să-și spună cu 
fermitate cuvintul și să acționeze 
cu cea mai mare energie pentru a 
se ajunge la realizarea dezideratu
lui suprem al epocii noastre — 
asigurarea păcii, apărarea vieții 
tuturor locuitorilor Terrei. Toc
mai ca expresie a înțelegerii tot 
mai profunde a 
rativ, asistăm în prezent la o 
intensificare fără precedent a ac
țiunilor, inițiativelor, demersurilor 
promovate de mișcările pentru pace 
de pretutindeni — demonstrații și 
marșuri de masă, apeluri purtînd 
sute de mii și milioane de semnă
turi, conferințe, simpozioane, re
uniuni naționale și internaționale 
cu participarea celor mai largi for
țe și categorii sociale — toate pu
nind în evidență același unic și ar
zător obiectiv : necesitatea unor 
măsuri autentice și imediate de 
dezarmare.

Dînd o înaltă apreciere mișcări
lor și manifestărilor pentru pace 
din Europa și din întreaga lume, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a for
mulat teza de mare însemnătate că 
astăzi în fața întregii omeniri se 
pune problema de a alege între ca
lea războiului și calea păcii, că este 
necesar să se spună popoarelor a- 
devărul, să se manifeste cea mai 
mare răspundere pentru soarta po
poarelor, pentru soarta umanității. 
Din acest punct de vedere, se poa
te aprecia că popoarele își dau 
seama, într-o măsură crescîndă, de 
rolul hotăritor ce le revine, de res
ponsabilitatea ce le incumbă. Figu
rat vorbind, se poate afirma că, 
înainte chiar de deschiderea sesiu
nii speciale a Adunării Generale a 
O.N.U., a și început o altă sesiune, 
la care participanții sînt popoarele 
însele, masele cele mai largi, for
țele democratice, progresiste de pe 
toate meridianele, care votează încă 
de pe acum, în modul cel mai răs
picat, în sprijinul apărării vieții, a 
muncii pașnice pe planeta noastră.

și voinței 
nu admite 
arme ato- 
Europa să

acestui impe-

Apărarea vieții și a muncii paș
nice a popoarelor impune ca o mă
sură de maximă urgență oprirea 
amplasării și dezvoltării noilor ra
chete nucleare cu rază medie de 
acțiune în Europa, diminuarea și, 
în perspectivă, interzicerea tuturor 
armelor nucleare, a celorlalte arme 
de distrugere in masă, pe continent 
și în lume. în această ordine de 
idei, în expunerea sa la plenară, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat necesitatea de a se pune 
capăt instalării noilor rachete, de 
a se retrage și distruge cele exis
tente. subliniind din nou că, în 
condițiile cînd se află în joc exis
tența însăși a tuturor națiunilor eu
ropene, este necesar ca toate sta
tele continentului să participe, în- 
tr-o formă sau alta, la tratative și 
la realizarea unui acord corespun
zător.

în același timp, secretarul gene
ral al partidului a salutat înțelege
rea la care s-a ajuns în vederea în
ceperii tratativelor dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame
rica în problema armamentelor nu
cleare strategice, punind in eviden
ță dorința poporului nostru, a tu
turor popoarelor de a se acționa 
cu toată răspunderea pentru a se 
opri și interzice înarmările nuclea
re, pentru a se crea condițiile ca, 
eliberată de coșmarul distrugerii a- 
tomice, omenirea să poată trăi și 
să se poată dezvolta in pace.

Pentru ca acest mare deziderat 
să se transforme în realitate. 
România, prin glasul președintelui 
ei, a reafirmat direcțiile fundamen
tale spre care trebuie îndreptate 
eforturile popoarelor, ale comuni
tății internaționale. Expunerea a 
relevat, din nou. cu toată tăria im
perativul înghețării cheltuielilor 
militare la nivelul anului în curs 
și trecerii treptate la reducerea lor 
cu cel puțin 10 la sută pînă în 1985, 
cerința realizării unui echilibru de 
forte militare nu la plafoane din 
ce în ce mai înalte — ceea ce, de
parte de a întări securitatea, nu 
poate decît a o diminua grav — ci, 
dimpotrivă, la nivelul cel mai scă
zut cu putință, numai în acest mod 
putindu-se deschide calea realiză
rii, pas cu pas, a unei lumi fără 
arme și războaie, a asigurării unei 
păci trainice.

Mandatul încredințat de Marea 
Adunare Națională delegației tării 
noastre care va participa la sesiu
nea specială a Organizației Națiu
nilor Unite oglindește. în acest 
sens, voința fermă a tării și po
porului nostru de a acționa cu 
toată răspunderea, alături de cele
lalte țări și popoare ale lumii, pen
tru trecerea cit mai grabnică la 
măsuri efective, concrete de dezar
mare. pentru așezarea temeliilor 
unui viitor de pace întregii pla
nete.

Cuvintele de larg suflu mobili
zator rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in plenara lărgită a Co
mitetului Central al partidului se 
constituie in angajamentul solemn 
al României socialiste, al întregu
lui nostru popor de a nu precupeți 
nici un efort pentru edificarea a- 
celei lumi a păcii, colaborării și 
dezvoltării independente a tuturor 
națiunilor spre care aspiră forțe
le inaintate de pretutindeni. Și 
este un motiv de profundă satis
facție de a consemna că energia 
nesecată cu care România, pre
ședintele ei militează în sprijinul 
acestori mari țeluri se bucură de 
cel mai larg ecou în conștiința u- 
manității.

Romulus CĂPLESCU

BONN. La Hamburg. Dusseldorf, 
Kiel, Solingen 
R.F. Germania 
mele zile mari 
tinguri pentru 
Vorbitorii care 
fața participanților Ia aceste mani
festații au exprimat îngrijorarea o- 
piniei publice vest-germane în le
gătură cu proporțiile și dinamica 
accelerată a cursei înarmărilor, în 
special a înarmărilor nucleare, și 
s-au pronunțat pentru adoptarea

și în alte orașe din 
au avut loc în ulti- 
demonstrații și mi- 
dezarmare și pace, 

au luat cuvîntul in

neintirziată a unor măsuri practice 
de reducere a cheltuielilor militare 
și a producției de război și pentru 
eliberarea pe această cale a unor 
fonduri și mijloace pentru aseme
nea nevoi civile cum sînt construc
țiile de locuințe, crearea de noi 
locuri de muncă, îmbunătățirea sis
temului de invățămint și educație. 
„Cerem locuri de muncă, nu rache
te !“ — a fost lozinca sub care s-a 
desfășurat demonstrația pentru 
pace a tineretului din Kiel.

JAPONIA : „Tragedia Hiroshimei să nu se mai repete !"
TOKIO. — Muncito

rii și funcționarii cen
tralelor electrice nu
cleare, uzinelor pentru 
construcții de utilaje 
nucleare, institutelor 
de cercetări științifice

In domeniul energiei 
nucleare din Japonia 
au lansat un apel pen
tru interzicerea folosi
rii armelor nucleare, 
pentru lichidarea lor 
totală. „Tragedia ora-

șelor Hiroshima și Na
gasaki nu trebuie să se 
repete !“, „Energia nu
cleară trebuie să ser
vească numai telurilor 
pașnice !“, se spune in 
apel.

BELGIA : Peste 200 000 de semnături împotriva 
înarmărilor atomice

BRUXELLES. Tn provinciile fla
mande ale Belgiei, 206 000 locuitori 
au semnat o petiție împotriva înar-

mari manifestații împotriva armelor nucleare, la care au participat peste 
colțurile Japoniei. Participanții la aceste manifestări ou lansat un apel

La Tokio au avut loc, zilele trecute,
200 000 de persoane, venite din toate

internațional pentru interzicerea totală a producției și folosirii armelor nucleare

mărilor nucleare, care a fost re
misă, la Bruxelles, la sediul pri
mului ministru. Semnatarii cer re
nunțarea la staționarea de noi ra
chete nucleare pe teritoriul Belgiei, 
crearea unei zone denuclearizate în 
Europa, precum și promovarea, de 
către guvernul belgian, a 
litici active de pace.

împotrivirea față de planurile, 
N.A.T.O. de amplasare a 
rachete nucleare cu rază 
acțiune in Europa occidentală creș
te și în regiunea sudică a Belgiei 
— Valonia — unde tot mai multe 
comune și sate și-au declarat teri
toriile „zone denuclearizate11.

unei po-

unor noi 
medie de

r

AGENȚIILE DE PRESĂ
e scurt

CEREMONIE. La Colombo a avut 
loc schimbul instrumentelor de ra
tificare a Acordului intre guvernele 
Republicii 
Republicii 
Sri Lanka 
garantarea 
semnat la 
1981.

Socialiste România si 
Democratice Socialiste 
privind promovarea și 
reciprocă a investițiilor, 
București la 9 februarie

ÎN AJUNUL REUNIUNII DE LA 
VERSAILLES a principalelor șap
te țări occidentale (S.U.A., R.F.G., 
Japonia, Franța, Marea Britanie, 
Italia și Canada), la Paris a avut 
loc vineri o suită de întrevederi 
bilaterale între liderii țărilor res
pective. La întîlnirea care debu
tează în cursul dimineții de sîm- 
bătă, liderii țărilor participante 
vor încerca să ajungă, în esență, 
la o convergență, de vederi asupra 
soluțiilor pe care le reclamă feno
menele negative din relațiile in- 
teroccidentale și în celelalte pro
bleme ce fac obiectul întîlniril 
celor „șapte11.

trei centrale sindicale — C.G.I.L., 
C.I.S.L. și U.I.L. — în Italia s-a 
desfășurat o grevă generală în semn 
de protest împotriva hotărîrii pa
tronatului (Confindustria) de a re
voca unilateral acordul pînă acum 
in vigoare asupra sistemului de sa
larizare în raport cu scumpirea 
permanentă a vieții, informează a- 
genția A.N.S.A. Cele mai ample 
acțiuni s-au înregistrat la Milano, 
Genova și Torino.

ERUPȚIE SOLARA. Meteoro
logii de la centrul Boulder (sta
tul Colorado) al Administrației 
americane pentru problemele ocea
nelor și atmosferei au înregistrat 
joi cea mai puternică erupție sola
ră din ultimele 18 luni — relatează 
agenția France Presse. S-a precizat 
că este vorba despre un nou ciclu 
eruptiv în activitatea solară, a că
rui durată ar putea fi de 10—12 
zile și ale cărui efecte ar putea fi 
resimțite pe Terra, mai cu seamă 
prin perturbațiile provocate trans
misiilor radio.

EXPOZIȚIE FLORALA INTER
NAȚIONALA. La Zagreb s-a des
chis cea de-a 17-a Expoziție in
ternațională florală, la care par
ticipă 250 de unități horticole

„România este interesată in lărgirea colaborării

cu celelalte state în curs de dezvoltare

in domeniul resurselor energetice"
Intervenția reprezentantului țării noastre la reuniunea 

„Grupului celor 77“
BRASILIA 4 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul. in cadrul ședinței plenare, a 
reuniunii „Grupului celor 77“ pri
vind cooperarea dintre țările în curs 
de dezvoltare in domeniul surselor 
noi și regenerabile de energie, repre
zentantul țării noastre, ambasadorul 
român la Brasilia, Nicolae Ghenea, 
a prezentat concepția președintelui 
RepubliciiVSocialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, privind so
luționarea problemelor energiei, in
clusiv a celor ale utilizării surselor 
noi și regenerabile de energie, in ca
drul mai amplu al procesului de in
staurare a noii ordini economice in
ternaționale. Au fost subliniate res
ponsabilitatea ce revine, pe de o par-

te, statelor posesoare de surse clasi
ce de energie — în special petrol — 
în asigurarea accesului în condiții 
echitabile al țărilor deficitare la a- 
ceste surse, iar, pe de altă parte, 
responsabilitatea statelor posesoare 
de tehnologii in domeniul surselor 
noi de energie de a asigura accesul 
neîngrădit al țărilor in curs de dez
voltare la aceste tehnologii.

Prezentîndu-se experiența și preo
cupările țării noastre în direcția dez- 
vbltării bazei energetice, a fost re
levat interesul României de a cola
bora cu celelalte țări în curs de dez
voltare pentru utilizarea resurselor 
noi și regenerabile de energie.

Comunicat sovieto- cehoslovac
MOSCOVA 4 (Agerpres). — Comu

nicatul dat publicității la Moscova 
la încheierea convorbirilor din
tre Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al P. C. din Ce
hoslovacia, președintele R. S. Ce-

din diferite țări ale lumii. Sint 
prezentate flori proaspete, aranja
mente florale și plante miniaturale. 
Un interes deosebit l-au suscitat 
exponatele horticultorilor chinezi, 
care prezintă, printre altele, specii 
de plante miniaturale cu o vîrstă 
de peste 100 de ani, caracteristice 
grădinilor botanice din China.

FALIMENTE. Ca urmare a re
cesiunii economice belgiene se în
mulțesc și cazurile de faliment al 
întreprinderilor mici și mijlocii din 
această țară. Potrivit statisticilor 
oficiale. în luna mai anul acesta 
și-au încetat activitatea 372 de 
firme și întreprinderi. Această re
prezintă o creștere de 16,6 la sută 
față de aceeași perioadă a anului 
precedent.

GREVA GENERALA IN ITA
LIA. La chemarea federației celor

ALEGERI PARȚIALE ÎN AN
GLIA. In circumscripția electorală 
londoneză Mitcham and Morden, 
din sud-vestul capitalei britanice, 
s-au desfășurat joi alegeri parla
mentare parțiale pentru ocuparea 
unui loc în Camera Comunelor, de
venit vacant prin demisia unui 
deputat laburist care a aderat la 
Partidul Social-Democrat. Victoria 
a revenit candidatei conservatoa
re, Angela Rumbold, care i-a de
vansat pe fostul ocupant al locu
lui disputat, candidat de această 
dată din partea P.S.D., și pe can
didatul laburist.

Evoluția zborului complexului spațial orbital 
„Saliut-7“ „SoiuzT-5“

MOSCOVA 4 (Agerpres). — După 
încheierea programului de zbor in 
comun, vineri, nava automată de 
transport „Progress-13“ a fost de
cuplată de complexul spațial orbital 
„Saliut-7" — ,,Soiuz-T-5“, anunță 
agenția T.A.S.S.

In timpul zborului in comun, toa
te acțiunile planificate — descăr
carea navei de transport, completa
rea cu carburant a instalației mo-

r

toare comune, descărcarea rezerve
lor de apă aduse de pe Terra și 
transferarea lor în dispozitivele 
speciale ale stației orbitale — au 
fost terminate.

Cei doi cosmonauți sovietici, A- 
natoli Berezovoi și Valentin Lebe
dev, și-au început cea de-a patra 
săptămină de activitate la bordul 
stației „Saliut-7“.

hoslovace, care a efectuat o vizită 
oficială de prietenie în Uniunea 
Sovietică, subliniază dorința celor 
două țări de a extinde și adinei ra
porturile bilaterale pe multiple pla
nuri.

Cele două părți au evidențiat ne
cesitatea intensificării luptei pentru 
pace a tuturor forțelor, statelor și 
popoarelor. împotriva pericolului 
unui război nuclear. U.R.S.S. și R.S.C. 
au reafirmat necesitatea unui pro
gres real pe calea spre oprirea cursei 
înarmărilor, în special a înarmări
lor nucleare.

ORIENTUL MIJLOCIU
LONDRA 4 (Agerpres) — Amba

sadorul Israelului la Londra a 
fost rănit grav la cap joi seara, în 
timpul unui atentat comis de un tinăr 
care a fost apoi arestat de Scotland 
Yard. Ambasadorul israelian a fost 
operat de urgență, dar se află încă 
In stare critică. Identitatea atentato
rului nu a fost dezvăluită.

Purtătorul de cuvint al biroului 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.) din capitala britani
că a declarat că O.E.P. condamnă 
acest atentat, care nu slujește inte
reselor palestiniene.

★
Aviația israeliană a bombardat în 

cursul zilei de vineri in șapte raiduri 
succesive tabere
Beirut, precum și din sudul Libanu
lui, informează 
Preisse și Reuter. Un purtător 
cuvint militar israelian, citat de a- 
gențiile menționate, a 
ceste bombardamente 
țiuni de represalii în 
tentatul de la Londra,
bardamentelor au pierit 20 persoane, 
iar alte 60 au fost rănite. Aeropor
tul internațional din Beirut a fost 
închis.

palestiniene din

agențiile France
de

declarat că a- 
reprezintă ac- 
legătură cu a- 
în urma bom-

GUINEEA BISSAU : 
Tineretul este hotărît 
să apere cauza păcii

BISSAU. In Piața eroilor națio
nali din Bissau a avut loc primul 
marș al păcii organizat in Guineea 
Bissau de la dobindirea indepen
denței acestei țări. In cadrul mitin
gului care a precedat marșul, con
ducătorii organizației de tineret 
care au inițiat această manifestare 
au relevat că tineretul din această 
țară africană este hotărit să contri
buie la apărarea păcii, la destin
derea internațională. Participanții 
la marș au purtat panouri pe care 
erau înscrise lozinci ca „Nu, răz
boiului !“, „Nu, armelor nucleare !“, 
„Guineea Bissau se pronunță pen
tru destindere și dezarmare

Centenarul Nicolae Titulescu
ATENA 4 (Agerpres) — Cu pri

lejul aniversării centenarului Nico
lae Titulescu și a apariției cărții 
„Un mare european^ scrisă de cu
noscutul ziarist I.
Atena a avut loc o intîlnire priete
nească la care au
Iliou, președintele 
cratice de Stingă din Grecia-E.D.A., 
acad. Mihail Stassinopoulos, fost 
președinte al Republicii Elene, a- 
cademicieni, ziariști, un numeros 
public.

Cartea prezintă pe larg viața și 
activitatea ilustrului diplomat ro
mân, fiind însoțită de fotografii și 
documente.

Tsanetakos, la

luat parte Ilias 
Uniunii Demo-

In capitolul „România, promoto
rul unor noi relații internaționale11 
se arată, intre altele, că „președin
tele României, Nicolae Ceaușescu, 
militează in mod principial și activ 
pentru cooperare și Înțelegere in
tre popoare, pentru eliminarea de
finitivă a folosirii forței în relații
le internaționale sau a amestecului 
in treburile interne ale altor state, 
pentru apărarea libertății și inde
pendenței popoarelor, pentru întă
rirea păcii și securității internațio
nale11.

Cu același prilej a fost deschisă 
o expoziție documentară de foto
grafii.

/

Convorbiri austriaco - bulgare
VIENA 4 (Agerpres). — Aflat în- 

tr-o vizită la Viena, Todor 
președintele Consiliului de 
R.P. Bulgaria, a avut vineri 
vedere cu cancelarul federal 
triei, Bruno Kreisky. Au fost exa
minate, potrivit agenției B.T.A., mo
dalitățile vizind dezvoltarea pe mul
tiple planuri a relațiilor dintre cele 
două țări, in special în domeniul e- 
conomic. Cei doi oameni de stat au 
abordat, totodată, o serie de aspecte

Jivkov, 
Stat al 
o intre- 
al Aus-

ale situației internaționale actuale, 
evidențiind necesitatea intensificării 
eforturilor pentru întărirea păcii, 
continuarea procesului de destindere, 
încetării cursei înarmărilor și înlă
turării pericolului unui război nu
clear.

Cu prilejul acestei vizite, la Viena 
a avut loc semnarea programului de 
colaborare de lungă durată in dome
niile economic, industrial și tehnico- 
științific între Austria și Bulgaria.

Conflictul anglo-argentinian
• Situația în zona de lupte • Activitatea de la Consiliul de 

Securitate
BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 

Comunicatele oficiale date publicită
ții. vineri, la Buenos Aires si pre
luate de agențiile internaționale de 
presă informează că. în ultimele 24 
de ore. în zona teatrului de lupte 
din Malvine (Falkland) au fost înre
gistrate schimburi de focuri de ar
tilerie în preajma capitalei arhipe
lagului. Puerto Argentino (Port 
Stanley). Deși nu s-a dat publicită
ții un bilanț al luptelor, s-a preci
zat că partea argentiniană nu are 
pierderi în oameni și arțnament și 
că bateriile de artilerie argentiniene 
de la Puerto 
permanent în 
britanice.

Aflat într-o 
bazele militare de pe continent, 
ministrul argentinian al apărării, 
Amadeo Frugoli, a declarat agenției 
E.F.E. că bătălia finală nu poate fi 
decît favorabilă Argentinei, deoarece 
„militarii argentinieni au dat dovada 
unei capacități de luptă, sacrificiu 
Si curaj deosebite11.

In replică fată de sancțiunile eco
nomice luate de unele țări membre 
ale Pieței comune împotriva Argen
tinei. guvernul acestei țări a hotărît 
suspendarea, de la 30 iunie, a acti
vității companiilor aeriene Air 
France, Lufthansa și KLM în Ar
gentina, ca și interzicerea efectuării 
de zboruri în Franța, R.F.G, și O- 
landa de către avioane ale companiei 
„Aerolineas Argentlnas11 — transmi
te agenția E.F.E.

tanice de infanterie și de parașutiști 
au continuat înaintarea spre Port 
Stanley (Puerto Argentino), ocupînd 
ihăitimi și trecători din imediata 
apropiere a centrului administrativ 
al arhipelagului.

Tntr-un interviu acordat ziarului 
„Le Matin de Paris11. ministrul de 
externe britanic, Francis Pym, a de
clarat că tara sa nu va accepta o 
încetare a focului în Insulele Malvi- 
ne (Falkland) fără retragerea tru
pelor argentiniene.

Argentino au ținut 
șah pozițiile forțelor

vizită de inspecție la

LONDRA 4 (Agerpres). — Agenția 
Reuter informează că unitățile bri-

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres) 
— Membrii Consiliului de Securitate, 
care și-au întrerupt, joi seară, dez
baterile privind conflictul anglo- 
argentinian asupra Insulelor Malvine 
(Falkland), și-au continuat consultă
rile neoficiale asupra modalităților 
ce ar permite adoptarea proiectului 
de rezoluție prezentat de Spania și 
Panama, care cere încetarea imediată 
a focului în arhipelag. Cu puțin 
îna’inte de aminarea dezbaterilor, 
reprezentanții spaniol și panamez au 
prezentat un amendament la propriul 
proiect de rezoluție, față de care re
prezentantul Marii Britanii — țară 
care, așa cum se știe, dispune de 
dreptul de veto în consiliu — își 
anunțase opoziția.

Amendamentul propune Intrarea 
în vigoare a încetării focului si
multan cu aplicarea precedentelor 
două rezoluții ale consiliului, inclu
siv cea adoptată la 3 aprilie a.c., 
care se pronunța pentru retragerea 
imediată a trupelor argentiniene.
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