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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

interviul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat Agenției „China Nouă"
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, la 27 aprilie a.c., pe Tin Yun Nin, corespon- 
dent-șef al Agenției „China Nouă" la București, căruia i-a acordat 
următorul interviu :
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--------2 MAI - ZIUA TINERETULUI--------

TELEGRAMA ADRESATA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

MULT IUBITE ȘI STIMATE TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU,
Cu cele mai curate și înălțătoare'sentimente 

de profundă stimă și respect, într-o deplină 
unitate de gînd, voință și faptă, milioanele de 
tineri și tinere din România socialistă — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — își 
exprimă cu prilejul sărbătoririi zilei de 2 Mai — 
Ziua tineretului din Republica Socialistă 
România — totala adeziune la politica profund 
științifică, clarvăzătoare și consecvent revolu
ționară a partidului și statului nostru, aleasa 
recunoștință pentru contribuția dumneavoastră 
inestimabilă și activitatea neobosită pe care o 
desfășurați în fruntea Partidului Comunist 
Român și a Republicii Socialiste România în 
vederea construirii societății socialiste și comu
niste in scumpa noastră patrie și creșterii pres
tigiului său în rîndul națiunilor lumii, pentru 
rezolvarea justă a marilor probleme ale con
temporaneității și edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte, a păcii, progresului. înțelegerii 
și colaborării între popoare.

Toți copiii și tinerii patriei — muncitori, ță
rani, intelectuali, elevi și studenți, militari — din 
întreprinderi și șantiere, de pe ogoare, din școli 
și instituții, din unități militare, sărbătoresc 
în acest an ziua de 2 Mai intr-o puternică at
mosferă de angajare entuziastă in muncă, ală
turi de întregul nostru popor, pentru înfăptui
rea neabătută a programelor și hotăririlor Con
gresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român, punîndu-și în
treaga putere de creație, hărnicia și talentul la 
temelia marilor realizări ale acestui cincinal, 
afirmîndu-se tot mai mult ca o puternică forță 
socială a societății noastre socialiste, partici- 
pmdxpctiv la construcția viitorului comunist al 
patriei, care este. în fapt, propriul lor viitor.

Ne facem o datorie de onoare reînnoind an
gajamentul solemn al tinerei generații asumat la 
aniversarea unei jumătăți de veac de activitate 
revoluționară și a zilei dumneavoastră de naș
tere, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de a ne consacra energia creatoare 
specifică vîrstei noastre tinere prosperi
tății poporului, înfăptuirii hotăririlor partidului 
și statului nostru, de a cinsti prin fapte de 
muncă luminosul dumneavoastră exemplu de 
comunist neînfricat, patriot înflăcărat și mili
tant neobosit pentru cauza socialismului și co
munismului în patria noastră.'

Acum, cînd sărbătorim Ziua tineretului din 
Republica Socialistă România, vă rugăm, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar general, să 
primiți cele mai respectuoase și profunde mul
țumiri. în numele tuturor copiilor, tinerilor și 
studenților patriei, pentru condițiile minunate 
de muncă și de viață, de formare și afirmare 
multilaterală pe care, în Epoca Ceaușescu, 
Partidul Comunist Român, întreaga noastră so
cietate ni le-au creat.

împlinirea în acest an a 90-de ani de la fău

rirea Partidului Social-Democrat al Muncitori
lor din România a constituit și pentru noi. tî- 
năra generație a patriei, un minunat prilej de 
cinstire a luptei revoluționare a clasei munci
toare din tara noastră, de intensificare a între
gii munci de educație patriotică a tineretului, 
de angajare responsabilă la îndeplinirea politi
cii interne și externe a partidului și statului 
nostru, elocventă expresie creatoare a- concep
ției revoluționare despre lume, viață și socie
tate a clasei muncitoare, al cărei strălucit ex
ponent și consecvent promotor sînteți dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general. Avînd profunda convingere ca această 
genială operă teoretică și practică răspunde pe 
deplin aspirațiilor și idealurilor întregului po
por. sîntem ferm hotărîti să fim prezenți per
manent acolo unde partidul, patria și poporul 
nostru ne cer, pe marile șantiere ale construc
ției socialiste și comuniste, situîndu-ne consec
vent la înălțimea mandatului de onoare și 
încredere care ni s-a acordat. Vă raportăm, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că. situînd permanent în centrul 
preocupărilor noastre educația comunistă, revo
luționară, prin muncă și pentru muncă a tine
relor generații, Uniunea Tineretului Comunist, 
Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România și Organizația Pionierilor au realizat 
ample acțiuni de muncă în sprijinul producției, 
în industrie, construcții și transporturi, tineretul 
patriei a participat activ, alături de toți oame
nii muncii, la ampla întrecere desfășurată în 
cinstea zilei de 1 Mai. la realizarea obiectivelor 
de investiții, pe șantierele tineretului, la execu
tarea lucrărilor din agricultură, a acționat 
consecvent pentru însușirea' și aplicarea celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, pentru 
continua îmbunătățire a pregătirii profesionale 
și legarea învățămîntului cu cercetarea și pro
ducția.

Beneficiind de cadrul stimulator al Festivalu
lui național „Cîntarea României" și al competi
ției sportive „Daciada", organizate și desfășurate 
din inițiativa .du.znneavoaștră*..,...ip ’Ut..j.ublte , .și. 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. ■ ne anga
jăm să adăugăm, prin talent și pasiune, prin 
muncă neobosită, noi și noi valori tezaurului 
avuției spirituale a poporului, să acționăm fără 
preget pentru înflorirea continuă a culturii 
noastre socialiste. înțelegînd mai bine, din stu
dierea și dezbaterea aprofundată a documente
lor Conferinței Naționale a partidului, marile 
comandamente ale formării comuniste a tinere

tului. sîntem hotărîți să acționăm cu înaltă 
răspundere pentru educarea întregului tineret 
în spiritul principiilor, valorilor și normelor 
vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echi
tății socialiste, pentru cultivarea dragostei ne
țărmurite a tuturor tinerilor patriei, fără deo
sebire de naționalitate, față de patrie și partid, 
pentru creșterea spiritului revoluționar. com
bativ, critic și autocritic, a intransigentei față 
de neajunsuri, combaterea cu fermitate a tu
turor manifestărilor retrograde, a misticismului 
și obscurantismului, a tendințelor de nesocotire 
și încălcare a legilor țării.

Sărbătorind. în această primăvară, aniversarea 
făuririi Partidului Comunist Român, precum și 
a cuceririi independenței de stat a României, 
vă asigurăm, mult stimate $r iubite tovarășe 
secretar general, că sîntem ferm hotărîti să ne 
consacram toate forțele, tot ce avem mai bun 
și mai drept pentru ca idealurile sacre, de li
bertate socială și națională, de progres și pros
peritate pentru care au luptat cei mai buni fii 
ai patriei Să triumfe pe deplin prin munca li
beră, unită și demnă a tinerei generații de as
tăzi, a întregului nostru popor.

Fiind pe deplin conștienți că principiile fun
damentale ale politicii externe a partidului și 
statului nostru corespund întru totul aspirațiilor 
și voinței întregii noastre națiuni, ne exprimăm 
și cu acest prilej, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cele mai profunde și 
alese sentimente de recunoștință pentru contri
buția strălucită ce o aduceți lâ cauza făuririi 
unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta 
noastră și ne angajăm că vom milita cu toată 
hotărârea în vederea unirii și întăririi forței de 
acțiune a tineretului revoluționar, democratic 
și progresist din întreaga lume împotriva im
perialismului, a . colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru libertatea și independența po
poarelor. pentru pace, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmarea generală, și în 
primul rând nucleară, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

In aceste momente sărbătorești. întregul nos
tru tineret se angajează solemn în fața dum
neavoastră;'mult'stimate ■ vși ■ -iubite tovarășe 
secretar general, că va face totul ca hotărârile 
Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului — minunat și multilateral pro
gram de muncă și de luptă pentru înaintarea 
fermă, neabătută a României pe drumul socia
lismului și comunismului — să fie aplicate 
neabătut în viață, să contribuie astfel la ridi
carea patriei străbune pe cele mai înalte culmi 
de progres și civilizație.

COMITETUL CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST 
CONSILIUL U.A.S.C.R.

CONSILIUL NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR

ÎNTREBARE : După elibera
rea României, în special in de
cursul anilor de după Congresul 
al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, în frunte cu dumnea
voastră, a obținut succese re
marcabile in construcția socia
lismului. V-aș ruga pe dumnea
voastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă referiți la 
unele măsuri importante adop
tate și rezultate obțimite in con
strucția economică de la Con
gresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale Partidului Comu
nist Român.

RĂSPUNS : In anii construcției so
cialiste, România a obținut succese 
importante în făurirea socialismului 
și a trecut la realizarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. '

Am menționat pe larg la Conferin
ța Națională aceste rezultate, faptul 
că astăzi industria românească pro
duce de circa 50 de ori mai mult de
ck înainte de război, iar agricultura 
de 3,5 ori mai mult. În acest cadru 
s-au dezvoltat puternic construcțiile 
de mașini, metalurgia, chimia și alte 
ramuri moderne ale industriei. Pe 
această bază, venitul național a cres
cut de circa 15 ori, s-au creat con
dițiile necesare realizării amplului 
program de dezvoltare economico-so- 
cială, a științei, culturii. învățămîn
tului — factori importanți în făurirea 
socialismului, precum și de ridicare 
continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului.

Congresul al XII-lea al partidului 
a trasat obiectivul strategic de tre
cere a României la un nou stadiu de 
dezvoltare, de la acela de tară în 
curs de dezvoltare la țară mediu dez
voltată și realizarea unei noi calități 
a muncii și vieții în toate sectoarele 
de activitate. Congresul al XII-lea a 
pus un accent deosebit pe necesitatea 
dezvoltării mai puternice a bazei 
energetice și de materii prime, pe 
asigurarea unei dezvoltări mai pu
ternice a agriculturii.

La Conferința Națională de la sfîr- 
șitul anului 1982 s-a făcut o anâliză 
multilaterală a stadiului actual al so
cietății socialiste românești, a felu
lui cum se înfăptuiesc hotărîrile Con
gresului al XII-lea, și s-au adoptat 
hotărîri și măsuri importante privind 
dezvoltarea, în următorii ani. a so
cietății socialiste românești. La Con
ferința Națională am subliniat fap
tul, că activitatea în primii doi ani ai 
celui de-al VII-lea cincinal a avut loc 
în condițiile grele ale crizei econo
mice mondiale, dar și ale unor con
tradicții ce se manifestă în societatea 
românească. Conferința a subliniat 
faptul că și în aceste condiții econo
mia românească s-a dezvoltat în con
tinuare — deși Intr-un ritm mai 

•'încet • deeît 'ceh-prevăriit'-de -Gongre-^ 
sul al XII-lea — obținîndu-se o se
rie de rezultate importante.

Conferința Națională a adoptat o 
serie de programe în vederea înfăp
tuirii hotărârilor - Congresului al 
XII-lea al partidului. Printre aceste 
hotărîri aș menționa, mai întîi, 
orientarea generală de a situa pe 
primul plan dezvoltarea intensivă a 
întregii activități economico-sociale, 
ridicarea nivelului tehnic și calita
tiv al producției în toate sectoarele 
de activitate, continuarea activității 
de realizare a prevederilor planului 
cincinal 1981—1985, punînd un accent 
mai mare pe lichidarea unora din 
contradicțiile care s-au manifestat.

Am în vedere. în primul rînd, o anu
mită rămînere în urmă a dezvoltă
rii bazei energetice și de materii 
prime, față de dezvoltarea ramuri
lor industriale prelucrătoare. De 
aceea, Conferința Națională a pus 
un accent deosebit și a adoptat pro
grame speciale în problemele reali
zării prevederilor privind dezvolta
rea mai puternică a producției mi
niere. petroliere, a altor surse de 
energie ; s-au adoptat, totodată, mă
suri de reducere substanțială a con
sumurilor în vederea satisfacerii cu 
forțele proprii a necesarului de ener
gie și realizării independentei ener
geticei

S-au adoptat, de asemenea, mă
suri deosebite în vederea dezvoltării 
mai puternice a bazeț de materii 
prime pe baza valorificării resurse
lor interne, chiar cu un conținut util 
mai redus, precum și măsuri în ve
derea reducerii consumurilor, recu
perării și refolosirii materialelor. 
Am prevăzut ca, pe această bază, să 
acoperim pînă la 50 la sută, și chiar 
mai mult, din necesarul de materii 
prime, pentru dezvoltarea economi- 
co-socială.

în concordantă cu hotărârile Con
gresului al XII-lea, s-au adoptat 
noi măsuri în vederea înfăptuirii 
noii revoluții agrare, a dezvoltării 
mai puternice a producției agricole. 
Ținînd seama de condițiile climati
ce din România, avem în vedere în 
acest cadru intensificarea eforturilor 
de realizare a unui volum mal mare 
de irigații, de ameliorări și îmbună
tățiri ale solului, p'reoum și realiza
rea în zonele cu precipitații prea 
mari a unor lucrări de desecări și de 
redare a unor suprafețe pentru pro
ducția agricolă..

în general. Conferința Națională a 
trasat sarcina de a se acționa cu 
toată hotărîrea în vederea înfăptui
rii obiectivului strategic pe care 
l-am menționat — înfăptuirea neabă
tută a Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și crearea condi
țiilor pentru trecerea la edificarea 
societății comuniste.

Aș putea menționa că, în primul 
trimestru al acestui an, rezultatele, 
pe ansamblu, sînt superioare preve
derilor planului pentru această pe
rioadă. Avem toate condițiile să rea
lizăm cu rezultate bune hotărî
rile Conferinței Naționale, prevede
rile planului pe acest an și obiecti
vele cincinalului.

ÎNTREBARE: Politica externă 
a României — de independență, 
dezvoltare de sine stătătoare,, de 
pace și colaborare — s-a bucurat 
de aprecieri elogioase pe scară 
largă pe plan internațional. Vă 
rog, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să ne vorbiți despre rolul po
zitiv pe care il joacă politica ex- 

—■- ternă-a-României -pe -plan., inter-, 
național și în desfășurarea con
strucției socialiste în România.

RĂSPUNS: In politica sa externă, 
România pornește de la principiile 
socialiste de r.elații internaționale, și 
anume de la necesitatea realizării în
tre țările socialiste, între toate sta
tele lumii a unor relații bazate pe 
principiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței, su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc, precum și de la necesitatea 
renunțării la forță și la amenința
rea cu forța în relațiile dintre state.

Pe această bază, România a dez
voltat și dezvoltă larg relațiile cu

toate țările socialiste, considerînd că 
este necesar să se facă totul pentru 
dezvoltarea colaborării dintre aceste 
state pe principiile socialismului ști
ințific, de egalitate în drepturi și de 
întrajutorare.

Am pornit și pornim de la faptul 
că unele divergențe și deosebiri de 
păreri trebuie soluționate pe calea 
negocierilor, a tratativelor în scopul 
găsirii căilor de depășire a oricăror 
contradicții, de întărire a colaboră
rii și solidarității. Desigur, avem in 
vedere că fiecare partid comunist din 
țările socialiste, fiecare țară socialis
tă trebuie să-și realizeze sarcinile 
sale în făurirea socialismului ținind 
seama de condițiile din fiecare țară, 
de răspunderea ce le revine față de 
propriul popor.

în actualele împrejurări interna
ționale, considerăm cu atit mai mult 
că este necesar să se asigure întări
rea colaborării și solidarității între 
țările socialiște — în vederea promo
vării ferme a politicii de pace, de 
dezarmare, pentru noua ordine eco
nomică internațională, pentru solu
ționarea tuturor problemelor în inte
resul independentei fiecărei națiuni.

în același timp, ne-am pronunțat 
și ne pronunțăm ferm și dezvoltăm 
larg relațiile cu țările în curs de dez
voltare. cu țările nealiniate. Doresc 
să menționez că România întreține 
relații cu toate țările în cuns de dez
voltare, dezvoltind o largă colabora
re cu aceste state, ceea ce corespun
de politicii generale a țării noastre, 
antiimperialiste și anticolonialiste, 
politica de pace, de realizare a unei 
noi ordini economice mondiale.

Dezvoltăm, de asemenea, larg — pe 
baza principiilor coexistenței pașnice 
— relațiile și cu țările capitaliste dez
voltate. Considerăm că este necesară 
participarea activă la diviziunea in
ternațională a muncii, la schimbul 
de valori materiale și spirituale in
ternaționale.

Intr-adevăr, toate acestea au adus 
României mulți prieteni, au făcut ca 
țara noastră să se bucure de bune 
aprecieri pe plan internațional, care 
au avut și au un rol important în 
dezvoltarea economico-socială, în în
făptuirea programului de construcție 
socialistă în România.

Este evident — și doresc să men- 
. ționez acest lucru — că relațiile de 
colaborare economică cu țările socia
liste, colaborarea în cadrul C.A.E.R. 
au avut un rol important în înfăp
tuirea programului de dezvoltare e- 
conomică socială a țării, așa cum un 
roT important l-au avut și îl au re
lațiile -pe care le întreținem cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu țările 
capitaliste dezvoltate — în general, 
participarea activă la schimburile e- 
conomice, cooperarea în producție, 
colaborarea tehnico-științifică și cul
turală.

Consider necesar să subliniez că în 
actualele împrejurări ale crizei eco
nomice mondiale este necesar — și 
România acționează cu toată fermi
tatea — pentru a contribui la depă
șirea greutăților economice mondia
le, pentru înlăturarea din viata inter- 
națională-â'-măsurilor -șt restricțiilor 
în domeniul economic. în această di
recție, acționăm îndeosebi pentru o 
reorganizare a sistemului financiar și 
de credite, pentru lichidarea subdez
voltării și realizarea unei noi ordini 

. economice internaționale, bazată pe 
echitate și egalitate.

Partidul, statul nostru consideră 
că problemele complexe ale vieții e- 
coriomice mondiale nu pot fi depășite 
decît printr-o largă colaborare in
ternațională.

în acest cadru, aș dori să mențio
nez preocuparea României pentru 
îmbunătățirea activității C.A.E.R. Ne 
pregătim temeinic pentru a participa
(Continuare în pag. a IlI-a)

------- ------------IMAGINI ALE BUCURIEI, ALE OPTIMISMULUI

„Ziua tineretului - zi a prezentului 
și viitorului luminos al țării

Ample manifestări prin care tînăra generație și-a exprimat recunoștința vie 
față de partid și popor pentru minunatele condiții de muncă și viață create

A doua zi din luna mai, lună a 
înnoirii naturii, este sărbătorită de 
întregul nostru popor, de tînăra ge
nerație o patriei, în consens cu vi
talitatea anotimpului, sub cel mai 
fericit generic - „Ziua tineretului".

Ca în fiecare an, potrivit tradi
ției, „Ziua tineretului" a fost oma
giată în întreaga țară atît prin ac
țiuni și-fapte de muncă revelatoa
re în cadrul întrecerii uteciste „Ti
neretul — factor activ în lupta pen
tru îndeplinirea obiectivelor cinci
nalului calității și eficienței", cit și 
prin ample și atractive manifestări 
culturale, distractive și sportive. Prin 
toate manifestările care au îmbo
gățit și au înfrumusețat și mai mult 
această zi de mai, tînăra generație 
și-a exprimat bucuria de a trăi în- 
tr-6 societate care-i creează toate 
condițiile de afirmare și împlinire, 
care o educă și o crește ca pe 
viitorul ei de aur.

Sărbătorirea „Zilei tineretului" nu 
se rezumă, cum bine se știe, la 
spațiul unei zile. Ea este ziua- 
simbol în care se oglindește grija 
permanentă a partidului, a secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de tînăra genera
ție, față de ziua luminoasă de mîine 
a patriei.

Prezenți la sărbătoarea tinere
ții țării, reporteri și corespon
denți ai „Scînteii" au surprins cî-

ÎN PAGINA A II-A.

teva secvențe și instantanee, Pe 
care vă propunem să le urmăriți

Continuînd o frumoasă și bogată tradiție, sute de mii de oameni ai muncii 
au petrecut zilele de 1 și 2 mai, împreună cu familiile lor, în mijlocul naturii, în 
parcuri și locuri de agrement, participînd la atractive și - recreative serbări cîmpe- 
nești, spectacole artistice și manifestări cultural-educative.

Meteorologii au anunțat pentru zilele de 1 și 2 mai 
vreme frumoasă. Și, în general, au avut dreptate. In 
majoritatea județelor țării, cele două zile, îndeosebi 
1 Mai, au fost zile călduroase, cu soare7 Prilej de 
ieșire la „iarbă verde" în mijlocul naturii.

Din relatările transmise aseară la redacție de co

respondenții noștri județeni, s-a desprins atmosfera 
sărbătorească, de voioșie și bună dispoziție în care 
s-au desfășurat pretutindeni, serbările cîmpenești, spec
tacolele artistice și celelalte manifestări cultural- 
educative la care au participat numeroși oameni ai 
muncii, împreună cu familiile lor.

Relatări în pagina a ll-a
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Fruntașii au fost fruntași și la ziua lorOrașul-erou se mindrește cu tinerii săi

,Crosului tineretuluiparticipanții la faza pe Capitală

BOTOȘANI

Primele bucurii îa

din Timișoara)

MARAMUREȘ

a Festi- 
Româ-

o competiție sportivă în jurul căreia s-au născut 
sute de noi competiții

Fotografii 
de S. CRISTIANIn Parcul Herăstrău, unul din numeroasele și atractivele locuri de agrement ale Capitalei

un concurs de ciclo- 
distanța Timișoara — 
și competiții de hand- 
volei, tenis de cîmp,

„CROSUL TINERETULUr

vigoarea ce caracterizează virsta 
de aur a tinereții și-au găsit reflec
tarea prin vers, cîntec și imagine 
mărețele realizări infăptuite de po
porul nostru sub conducerea Parti
dului Comunist Român, mai ales 
după Congresul al IX-lea, de cînd 
conduce destinele țării cel mai iubit

Programul manifestărilor dedica
te „Zilei tineretului", la care au 
fost invitați să participe tinerii din 
județul Timiș, a fost deosebit de 
bogat. Pe scena din „Parcul roze
lor" din Timișoara a avut loc un 
spectacol omagial susținut de for
mațiile artistice ale pionierilor și 
elevilor, ale tinerilor din între-

metalurgiști, 
textiliști, forestieri 
ziua de 
țări ale 
gîndului 
dedicate 
tru buruințele prezente și cele de 
viitor. (Gheorghe Susa, corespon
dentul „Scînteii").

Tinerii din județul Buzău, 
care dețin o pondere însemnată în 
multe domenii ale vieții econo- 
mico-sociale, au primit, recent. 
Diploma de onoare a C.C. al U.T.C. 
pentru rezultatele obținute în uni
tățile de producție, cercetare și

O simfonie 
a veseliei în orașul 

lalelelor

proiectare, semn distinct al com
petenței, dăruirii și inventivității 
lor. Merit pe care și l-au innoit de 
„Ziua tineretului" prin noi anga
jamente de a-și aduce întreaga 
contribuție la continua înflorire 
a meleagurilor buzoiene.

Bucuria tinerilor buzoieni de a 
avea minunate condiții de muncă 
și viață create de societate s-a re
găsit din plin cu prilejul manifes
tărilor prilejuite de ziua de 2 mai. 
Dimineața, pe arterele principale 
ale municipiului Buzău s-a des
fășurat concursul de marșuri pa
triotice „Trec detașamentele cîn- 
tînd", iar între orele 10—13.30 sta
dionul „Gloria" a fost gazda unui 
mare și frumos spectacol muzical- 
coregrafic purtînd genericul „Săr
bătoarea tinereții, sub semnul dra
gostei față de patrie și partid", sus
ținut de peste 2 300 de elevi, pio
nieri, șoimi ai patriei și sportivi de 
la A.S.A. Buzău și cluburile școlare 
din oraș în fața a peste 15 000 de 
spectatori. în continuare. între 
orele 14—23 a avut loc, în cochetul 
parc al tineretului, o suită de spec
tacole cultural-artistice susținute 
de formații de tineri artiști amatori 
laureați ai Festivalului național 
„Cintarea României". (Stelian Chi- 
per, corespondentul „Scînteii"),

?lină“ pentru cîntec. 
dans și sport

Tinerii, de ziua lor, prezenți in zonele de agrement (sus - București) și la 
numeroasele spectacole în aer liber (in fotografia de jos — trimisă de 

E, Robitsek,

Cu ce rezultate în muncă a întîmpi- 
nat tineretul Capitalei ziua de 2 mai? 
Prezent în mijlocul tinerilor ce 
se distrau sau se produceau în fața 
publicului în Parcul tineretului, to
varășul Nicolae Dan Predoiu, pre
ședinte al Consiliului tineret mun
citoresc din cadrul Comitetului mu
nicipal București al U.T.C., ne-a 
dat următorul răspuns : „Toa
te organizațiile U.T.C. și-au con
centrat eforturile asupra depăși
rii sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate in întrecerea ute- 
cistă. Planul la acțiuni finanțate și 
nefinanțate a fost depășit".

O trecere sumară in revistă a re
zultatelor obținute în decada de
clarată record de eficiență și cali
tate (20—30 aprilie), desfășurată in 
20 de mari unități ale industriei, 
în cadrul căreia s-au realizat 
50 000 ore de producție, arată că 
s-au realizat produse și utilaje com
plexe în valoare de peste 9 milioa
ne lei. Au fost organizate, de ase
menea. ample acțiuni de muncă 
pentru realizarea nivelului calitativ 
necesar producției destinate expor
tului. Cei peste 4 000 de tineri parti
cipant la producția pentru export 
au obținut. în urma unor asemenea 
acțiuni, produse in valoare de pes
te 11,6 milioane lei. în atenția or
ganizațiilor U.T.C. din construcții, 
cercetare-proiectare, comerț au stat 
obiective la fel de importante, con
cretizate în bune și edificatoare re
zultate.

Așadar, Capitala țării — distinsă 
recent cu titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" — se mindrește cu tine
rii ei și se pregătește, prin efortu
rile tuturor oamenilor muncii, ale 
tinerilor, pentru noi succese.

Ziua de 2 Mai a fost sărbătorită 
de tineretul Capitalei și prin nu
meroase manifestări cultural-spor
tive. In organizarea Comitetului 
municipal București al U.T.C., timp 
de două zile, de dimineața și pînă 
seara tîrziu, bazele sportive amena
jate de tineri, parcurile și locurile 
de agrement au răsunat de larma 
întrecerilor sportive, a jocurilor re
creative, de freamătul tinereții. Pe 
bazele sportive, școlare și studenr 
țești, în zonele de agrement din 
Străulești, Pantelimon, Buftea, 
„Parcul tineretului", stadionul „Ti
neretului", Lacul Herăstrău, Lacul 
Tei, au. avut loc o,mare varietate de 
manifestări : demonstrații sportive 
la box, scrimă, aeromodelism, judo, 
lupte, șah, ambarcațiuni nautice, 
competiții sportive la handbal, cros, 
volei, baschet, tenis de masă și de 
cîmp, fotbal, dotate cu cupe.

Verva și elanul tineresc au fost 
prezente și la manifestările cultu
ral-artistice organizate la cluburile 
tineretului, casele de cultură ale 
sectoarelor, cit și la cele din comu
nele sectorului agricol Ilfov, la 
care și-au dat concursul cele mai 
bune formații artistice de amatori 
din Capitală, ce s-au calificat în 
faza finală a actualei ediții 
valului național „Cintarea 
niei".

în aerul tare și luminos 
tei primăveri, prin optimismul ro
bust, prin dorința de afirmare și

Cu gîndul și fapta
Prin tradiție, „Ziua tineretului" 

prilejuiește și în județul Maramu
reș în fiecare an numeroase acțiuni 
cultural-educative și distractive 
dintre cele mai atractive din cîte 
inițiază organizațiile de tineret. 
Programul județean al acestei săr
bători a tinereții a atras mii de 
fete și băieți spre serbările orga
nizate în săli de spectacole, la clu
burile și casele de cultură, care au 
găzduit concerte și carnavaluri, 
unde voia bună, cîntecul, dansul și 
sportul au creat farmecul specific.

La Borșa, Baia Sprie și Tîrgu 
Lăpuș au avut loc spectacole oma
giale inspțite de programe de dis-

Manifestările sportive s-au con
centrat în Capitală la „Parcul tine
retului" și la stadionul „Tineretu
lui", unde zeci de mii de copii și 
tineri nu au luat în seamă norii 
plumburii prevestitori de ploaie, 
participind cu bucuria și înflăcă
rarea specifice vîrstei la mulți
mea de întreceri și demonstrații 
sportive. Putem consemna cu satis
facție că organizatorii uteciști și 
sportivi au fost ieri la înălțime. 
Zeci de iahturi miniaturale străba
teau lacul din „Parcul tineretului", 
pe estrada specială — meciuri de 
box și lupte, pe alei — concursuri 
cicliste și de carting, toate prefa- 
țind frumoasele finale bucureștene 
ale „Crosului tineretului" — cu 
aproape 5 000 de concurenți din 
rindurile cărora, cu siguranță, am
pla manifestare atletică organiza
tă de comitetul municipal al U.T.C. 
va lansă noi talente in sportul na
țional. Dincolo, la stadionul „Tine
retului", spectacolul sportiv-artis-

fiu al poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Un loc aparte .în manifestările 
prilejuite de „Ziua tineretului" l-au 
constituit activitățile organizate în 
zilele de 1 și 2 mai în cadrul Com
plexului cultural-sportiv studențesc 
Lacul Tei. Programul elaborat și 
coordonat de Consiliul Uniunii Aso
ciației Studenților Comuniști din 
centrul universitar București — re
cent distins cu „Diploma de onoare 
a C.C, al U.T.C." pentru locul întîi 
obținut în întrecerea dintre asocia
țiile studenților comuniști — s-a 
bucurat de o largă participare toc
mai datorită unei mari varietăți de 
acțiuni cultural-sportive și artistice. 
Ele au constituit uh prilej de 
destindere și recreare pentru miile 
de participanți la sesiunile cercu
rilor științifice studențești aflate în 
plină desfășurare. (Virgil Gheor- 
ghiță).

spre noi împliniri
cotecă. Carnavaluri ale tineretului 
s-au desfășurat la Baia Mare, Baia 
Sprie, Sighetu Marmației. Tîrgu 
Lăpuș, Vișeu de Sus și Borșa. în 
stațiunea montană Izvoare, la com
plexul turistic Borșa, la baza turis
tică a tineretului de la Șuior și în 
numeroase alte locuri de popas, 
mii de tineri maramureșeni — mi- 

' neri, metalurgiști, constructori, 
au omagiat 

2 mai prin alese manifes- 
cîntecului și versului, ale 
și spiritului revoluționar 
patriei și .partidului, pen-

prima sărbătoare 
prezintă uteciștii. Dar argumentul 
cel mai convingător il constituie 
faptul că primul 1 Mai și prima Zi 
a tineretului din viața acestui co
lectiv au fost intîmpinate prin de
pășirea planului la toți indicatorii 
economico-financiari.

După această „carte de vizită" a 
tinărului colectiv, să vă relatăm 
pe scurt despre serbarea cîmpe- 
nească. Un montaj literar-muzical 
a adus omagiul tinerilor de aici 
tradițiilor revoluționare ale clasei 
muncitoare, partidului făuritor al 
vieții noi, ctitorului celei mai dina
mice epoci din istoria țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu. împli
nirilor din ultimii 18 ani înregis
trate în județ și în această locali
tate. (Silvestri Ailenei, corespon
dentul „Scînteii").

tic, organizat de C.M.E.F.S. Bucu
rești și unitatea sa școlară, clubul 
„Triumf", a debutat spectaculos cu 
o repriză de 120 gimnaste — nici 
una mai înaltă de un metru 1 — ur
mată de evoluția aeromodelelor și 
rachetomodelelor.

De asemenea, toate orașele re
ședință de județ au găzduit fina
lele locale ale „Crosului tineretu
lui", manifestări în jurul cărora 
s-au reunit mii de alte concursuri 
sportive, în 20 de comune clujene 
— Gilău, Iara, Aghireș, Mociu, 
Cristur și altele s-au grupat 25 000 
tineri la serbările sportive. Crosiștii 
din Deva, Petroșani și din alte lo
calități hunedorene s-au întrecut 
pe principalele artere de circulație. 
De ziua tinerilor, canalul Bega din 
Timiș a fost ocupat de ambarca
țiunile tinerilor ; în nordul țării, 
sătmărenii au vîslit pe caiace și 
canoe în apele, propice ale Some
șului, dar șl pe acelea ale lacului 
de acumulare Călinești. (V. Miro- 
nescu).

în piața centrală a municipiului 
Pitești, peste 5 000 tineri munci
tori, elevi și studenți și-au dat du
minică întîlnire la un frumos car
naval al tineretului. Programul a 
cuprins valsuri, melodii de mu
zică ușoară și populară, concursuri 
distractive și s-a încheiat, seara 
tîrziu, cu marea horă argeșeană, 
care a încins cu brîul ei multicolor 
tot centrul orașului. A fost o ade
vărată simfonie a veseliei și tine
reții în „orașul lalelelor". (Gheor- 
ghe Cîrstea, corespondentul „Scîn
teii").

Spre sfirșitul lunii aprilie, de la 
ing. Nelu Huziconschi, directorul 
Filaturii din comuna Flăminzi, ju
dețul Botoșani, am primit urmă
toarea comunicare : „Pe 2 mai. de 
„Ziua tineretului", vă invităm în 
comuna noastră. Organizăm prima 
serbare cimpenească a tinerilor 
muncitori din această localitate". 
Odată cu primirea invitației am 
început și o scurtă predocumen- 
tare despre tinerii acestei tinere 
unități industriale. Și ce am aflat ? 
însuși directorul unității este, ca 
vîrstă, tînăr. Are doar ceva peste 
30 de ani. Un motiv în plus deci, 
ca și el să se ocupe direct de or
ganizarea manifestării la care ne 
invita. Aproape 80 la sută din nu
mărul personalului muncitor îl re-

prinderi, ale casei de cultură a ti
neretului, laureate la faza județea
nă a Festivalului național „Cin
tarea României". în aceeași zi, sala 
clubului „1 Mai" a găzduit un con
cert de muzică ușoară. Dar punc
tul de atracție al zilei l-a consti
tuit balul tineretului. organizat, 
cum era și firesc, la casa tinere
tului. în program au figurat mon
tajul literar-muzical „Exemplare 
fapte uteciste", susținut de forma
ția de teatru a casei tineretului, re
citalul de muzică tinără dat de 
grupul folk al casei studenților, 
momentul satiric prezentat de 
grupul „Penița" al liceului de fi- 
lologie-istorie, dansurile populare 
și moderne interpretate de an
samblul „Hora Banatului" și for
mația „Reflex", o paradă a modei, 
concursuri distractive și, bineînțe
les, muzică ușoară.

Bogată a fost și paleta manifes
tărilor sportive. Pe traseul din ju
rul stadionului „1 Mai" s-a desfă
șurat „Crosul tineretului", la care 
au participat mii de băieți și fete, 
a avut loc 
turism pe 
Sag, precum 
bal, baschet, 
tenis de masă, șah și fotbal dotate 
cu „Cupa 2 mai". (Cezar Ioana, co
respondentul „Scînteii").

Atmosferă sărbătorească la „iarbă verde“
în CAPITALĂ, punctele de a- 

tracție le-au constituit zonele de 
agrement din jurul orașului — Bra- 
gadiru, Dumitrana. Pustnicul. An- 
dronache ș.a. — unde formații ar
tistice din întreprinderi și institu
ții bucureștene. de la casele de 
cultură ale sectoarelor Capitalei au 
prezentat frumoase și bogate pro
grame muzical-distractive. Nu
meroși bucureșteni și-au petrecut 
timpul liber în parcuri și la ștran
duri. iar cei mai temerari au por
nit cu trenul sau cii autocarele în 
„minivacanțele" organizate de 
I.T.H.R. pe litoral, pe Valea Pra
hovei și pe alte trasee montane.

în STAȚIUNILE DE PE MALUL 
MARII NEGRE au sosit însă nu nu
mai bucureșteni. ci și oameni ai 
muncii din. toate colturile tării. în 
total, peste 15 000 turiști, prezența 
lor aici. în zilele de 1 și 2 mai, 
marcind deschiderea sezonului es
tival pe litoral. Iar lucrătorii Cen
tralei O.N.T. „Litoral" s-au străduit 
să ofere oaspeților condiții de găz
duire dintre cele mai bune : au 
stat la dispoziția turiștilor 41 de

hoteluri și 106 unități de alimen
tație publică.

Peste 25 000 de sibieni și-au dat 
întîlnire în ziua de 1 Mai în pă
durea „Dumbrava", la Păltiniș și 
în celelalte locuri de agrement din 
jurul SIBIULUI, unde au avut o- 
cazia să urmărească nu mai pu
țin de 20 de manifestări cultural- 
artistice. la care și-au dat con
cursul formații bine cunoscute. în
tre care ansamblul de cîntece și 
dansuri al întreprinderii „Balan
ța". ansamblul folcloric german din 
Tumișor, formațiile artistice ale 
Casei de cultură a sindicatelor din 
Sibiu, grupurile vocale ale între
prinderilor „Drapelul roșu" și 
..Steaua roșie".

Satisfacția muncii împlinite 6-a 
exprimat și în județul BRĂILA în 
numeroase manifestări cultural-ar
tistice desfășurate la „iarbă ver
de". pe estrade și în parcuri. Cea 
mai amplă din acestea a fost găz
duită în după-amiaza zilei de 
1 Mai pe stadionul municipal. Pes
te 20 000 de oameni, fruntași în 
producție, tineri și virstnici, au a

sistat pe parcursul a patru ore și 
jumătate la un bogat spectacol de 
muzică, poezie, dans, competiții 
sportive și momente vesele.

La Pădurea verde, locul tradițio
nal de întîlnire al locuitorilor TIMI
ȘOAREI, s-a desfășurat la 1 Mai, 
in cadrul pitoresc oferit de Muzeul 
satului, spectacolul folcloric „De la 
răsăritul la apusul soarelui", susți
nut de ansamblul „Bănățeană" al 
Centrului județean de îndrumare a 
creției populare și mișcării artistice 
de masă și de formații artistice ale 
sindicatelor din municipiu laurea
te ale fazei județene a Festivalu
lui național „Cintarea României", 
în aceeași zi, pe scenele cluburi
lor muncitorești „Constructorul", 
C.F.R., „Banatul", la casa de cul
tură a municipiului au avut loc reu
șite spectacole literar-muzical-co- 
regrafice, grupate sub genericul 
„Flori de mai".

Oamenii muncii din orașele jude
țului VASLUI, care au raportat în 
cinstea zilei de 1 Mai îndeplinirea 
planului pe primele patru luni ale 
anului și realizarea unei producții

suplimentare de peste 100 milioane 
lei, și-au petrecut zilele de sărbă
toare în parcurile și zonele de agre

Imagine de la spectacolul prezentat in ziua de 1 Mai pe stadionul 
municipal din Brăila Foto : Corneliu Ifrim

ment ale localităților. Manifestările 
artistice organizate la BÎRLAD, în 
parcul orașului, la casa de cultură 

a sindicatelor și pe stadionul mu
nicipal, au marcat pentru localnici 
un eveniment drag lor : împlinirea 
a trei decenii de la făurirea primu
lui rulment pe aceste meleaguri.

Atmosferă sărbătorească a fost și 
în frumoasa stațiune montană PO
IANA BRAȘOV, unde alături de 
brașoveni s-au aflat în zilele de 1 și 
2 mai peste 5 000 de turiști veniți 
din întreaga țară, printre care am 
remarcat grupurile organizate ale 
constructorilor de autoturisme din 
Pitești, ale textilistelor de la Scor- 
nicești, ale studenților de la Insti
tutul de petrol și gaze din Ploiești 
etc. Programele oferite de organiza
tori au fost bogate, variate și atrac
tive.

Peste 25 000 de turiști s-au aflat 
în aceste zile în salba de stațiuni de 
pe VALEA PRAHOVEI. Localnicii, 
printre care mii- de oameni ai mun
cii din Ploiești, s-au îndreptat spre 
parcul Bucov și noul complex de 
odihnă, sport și agrement „Dacia", 
dat parțial în folosință în preajma 
zilei de 1 Mai.

în pădurea „Peri" și în parcul 
municipiului SLOBOZIA au susți
nut spectacole cele mai bune forma
ții artistice: orchestra „Bărăganul", 
ansamblul folcloric al casei de cul
tură a sindicatelor, brigăzile și gru
purile satirice din instituțiile de 
cultură.

Numeroase manifestări cultural- 
educative au avut loc în zilele de 1 
și 2 mai și în județul TELEORMAN. 
La spectacolele organizate in pădu
rea Vedea, din apropierea munici
piului Alexandria, și-au dat con
cursul formațiile de artiști amatori 
din localitate. Manifestări asemănă
toare au avut loc și la bazele de 
agrement din Roșiori de Vede, Tur- 
nu Măgurele, Zimnicea și Drăgă- 
nești-Vlașca.

★
Pretutindeni, zilele de 1 și 2 mai 

au fost zile de voie bună, de re
creare și petrecere plăcută a timpu
lui liber. A fost, cu adevărat, o 
atmosferă sărbătorească. (Mihai 
Ionescu și corespondenții „Sein-
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat Agenției „China Nouă '
(Urmare din pag. I)
la întîlnirea la nivel înalt, care va 
aborda aceste probleme, pornind de 
la necesitatea de a se aduce îmbună
tățirile necesare în activitatea aces
tui organism, spre a permite o mai 
bună conlucrare între statele mem
bre, soluționarea în comun a proble- • 
melor complexe privind asigurarea 
cu energie, materii prime, speciali
zarea in producție și altele.

Desigur, pornim ferm de la necesi
tatea ca această colaborare să 6e ba
zeze pe principii de egalitate și de 
neamestec in treburile interne. Ea 
trebuie să permită o dezvoltare a. 
fiecărei economii naționale, o apro
piere a dezvoltării economice a țări
lor respective, crearea condițiilor 
pentru a se putea soluționa, cu forțe 
unite, o serie de probleme complexe 
ale vieții economice mondiale, inclu
siv în domeniul științei și tehnicii 
moderne. Considerăm că aceasta va 
permite ca țările membre ale 
C.A.E.R, să poată participa mai ac
tiv la soluționarea complexelor pro
bleme economice internaționale.

în .același timp, doresc să subliniez, 
încă o dată, că acordăm o mare în
semnătate și depunem largi eforturi 
pentru dezvoltarea colaborării econo
mice cu toate țările socialiste. Con
siderăm că numai în asemenea con
diții vom avea posibilități mai bune 
in vederea înfăptuirii programului 
partidului, ridicării continue a gra
dului de civilizație, a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului — 
țelul suprem al politicii partidului, 
esența societății noastre socialiste.

ÎNTREBARE : Intre cele două 
partide, țări și popoare, ale 
Chinei și României, există bune 
relații de prietenie și colaborare. 
Cum apreciați dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, sta

SATU MARE

Un bilanț edificator al creației tehnico-științifice de masă
în perioada mai 1981 — aprilie 

1983, creația tehnico-științifică de 
masă din unitățile economico-sociale 
ale județului Satu Mare a cunoscut 
o puternică dezvoltare in cadrul larg 
și fertil al Festivalului național 
„Cîntarea României". Această activi
tate este amplu și sugestiv ilustrată 
intr-o expoziție județeană deschisă 
în aceste zile în municipiul Satu 
Mare, în care sînt înmănuncheate — 
prin exponate, panouri, grafice — 
roadele inteligenței tehnice a celor 
16 000 de oameni ai muncii sătmă
reni participanți la mișcarea de in
venții și inovații în ultimii doi ani. 
în aceeași perioadă, în atenția mun
citorilor, inginerilor, tehnicienilor, a 
altor specialiști, organizați în cercuri
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fotbal . f/lîîne o nouă
Miine vor avea loc meciurile unei 

noi etape în campionatul diviziei „A" 
-ri etapa nr. 28. Se desprind parti
dele pe care Dinamo și Universita
tea'Craiova le vor juca „în deplasa
re", cu Politehnica Timișoara și, res
pectiv. F.C.M. Brașov, în timp ce 
Sportul Studențesc va primi vizita 
echipei S.C. Bacău, Candidată la 
unul dintre primele locuri. F.C. Ar
geș va avea un joc dificil la Slati
na, cu F.C, Olt, care va însemna și 
o confruntare tehnică Dobrin — Ha- 
lagian. Steaua și Corvinul, formații 
care-și pot îmbunătăți pozițiile, vor 
juca acasă cu F.C, Bihor și, respec
tiv, F.C. Constanța, Celelalte partide 
privesc echipele din partea a doua a 
clasamentului : C.S. Tirgoviște —

DIVIZIA „B
• Seria I, Dunărea Galati — șapte puncte avans • Seria a 11-a 

■— Rapid, mai departe, „fără probleme” • Seria a 111-a — în 
frunte trei echipe la egalitate: F.C. Baia Mare, U.T.A. și 

„lî” Cluj-Napoca
SERIA I : Viitorul Gheorgheni — 

Viitorul Vaslui 0—0 ; C.S.M. Sfîntu 
Gheorghe — Gloria Buzău 1—1 ; C.S. 
Borzești — Delta 3—0 ; Dunărea 
Galați — Dunărea Călărași 2—0 ; 
Progresul Brăila — Minerul Gura 
Humorului 7—0 ; Dinamo Unirea 
Focșani — Prahova 2—0 ; Ceahlăul — 
C.S.M. Suceava 3—1 ; Gloria Bis
trița — Oțelul Galați 3—1 ; C.S. Bo
toșani — I.M.U. Medgidia 3—2. Pe 

. primul loc. Dunărea Galați — 37 
puncte.

SERIA A II-A : C.S.M. Drobeta — 
Automatica 2—1 ; Unirea Alexan
dria — Progresul 2—0 ; Autobuzul — 
Șoimii 2—2 ; Carpați Mîrșa — Me
canică fină 3—0 ; Precizia Săcele —

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Tampa (Florida), în semifina

lele turneului internațional de tenis, 
principalul favorit, Johan Kriek, l-a 
întrecut, după un meci disputat, care 
a durat două ore. cu scorul de 6—4, 
4—6, 6—3, pe Fiorin Segărceanu, iar 
Bob Lutz a dispus cu 6—4, 5—7, 6—4 
de Mike Depalmer.
• în campionatul mondial de ho

chei pe gheață de la Miinchen, echi
pele U.R.S.S. și Cehoslovaciei au ter
minat la egalitate : 1—1 (0—0, 1—0, 
0—1). în alt meci al turneului final, 

diul actual și perspectivele aces
tor relații 1

RĂSPUNS : Într-adevăr, între Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Chinez, între popoarele ro
mân și chinez s-au dezvoltat și exis
tă relații puternice de prietenie, în
credere și colaborare. Aș menționa, 
în acest cadru, că în decursul multor 
ani partidele și țările noastre au con
lucrat activ în împrejurări grele 
pentru dezvoltarea lor econom ico-so- 
cială și, totodată, în soluționarea 
multor probleme internaționale.

Doresc să menționez rolul impor
tant pe care l-au avut relațiile 
României cu China în înfăptuirea 
programului de dezvoltare economi- 
co-socială, de construcție socialistă. 
Așa cum am menționat și în cursul 
vizitei pe care am făcut-o anul tre
cut la Beijing, în convorbirile cu 
conducătorii de partid și de stat ai 
Republicii Populare Chineze, relații
le dintre partidele și țările noastre au 
rezistat multor greutăți și și-au de
monstrat trăinicia lor. Pot spune că 
stadiul actual al acestor relații este 
deosebit de bun și că avem toate per
spectivele ’— pornind de la raportu
rile dintre partidele și popoarele 
noastre, dar și de la programele de 
dezvoltare economico-socială ale 
ambelor țări — pentru a extinde mult 
colaborarea în toate domeniile de ac
tivitate.

Aș menționa, totodată, faptul că, 
in decursul anilor, partidele și po
poarele noastre au colaborat activ în 
soluționarea multor probleme inter
naționale. Și în momentul de fată. în 
problemele fundamentale, avem po
ziții identice sau foarte apropiate, 
acționăm pentru o politică de 
dezarmare, de pace, pentru respectul 
și afirmarea independentei popoare
lor, pentru realizarea noii ordini 
economice internaționale.

ale inventatorilor și inovatorilor, 
s-au aflat peste 3 800 de obiective 
spre cercetare, a căror finalizare în 
producție — în unități din indus
tria construcțiilor de mașini, chimi
că, ușoară, alimentară, în agricultură 
etc. — s-a soldat cu o eficiență eco
nomică de peste 1,5 miliarde lei. 
Acest bilanț se oglindește in. produ
sele noi și reproiectate. în piesele și 
subansamblele asimilate, care înlo
cuiesc. pe cele din import. în alte ex
ponate ce pun în evidență însemna
tele economii de materii prime, ma
teriale și energie, obținute prin pro
movarea de noi tehnologii și insti
tuirea unui regim sever de econo
mii. (Octav Grumeza, coresponden
tul „Scînteii").

etapă în divizia „A“
Politehnica Iași, Chimia — Petrolul 
și A.S.A. — Jiul.

După cum se observă lesne, nu 
există meci al acestei etape în care 
ambele echipe să nu aibă nevoie de 
puncte, fie pentru clasarea pe locuri 
fruntașe, fie sure a evita pericolul 
retrogradării. Necesitatea de puncte 
nu poate servi însă drept pretext 
pentru jocul neregulamentar și lipsa 
de respect elementar față de adver
sari. In această ultimă etapă dinain
tea meciului România — Cehoslova
cia. cerem cu atît mai mult antreno
rilor, jucătorilor și, firește, arbitrilor 
să promoveze jocul de fotbal cel mai 
corect, deplina sportivitate pe cele 
nouă stadioane.

Rapid 2—4 ; Dinamo Victoria — Gaz 
metan 1—0 ; Pandurii — Chimica 
Tîmăveni 3—1. Pe primul loc. Rapid 
— 42 puncte.

SERIA A III-A : Metalurgistul Cu- 
gir — Gloria Reșița 1—0 ; F.C.M. Re
șița — Someșul 3—0 ; C.F.R. Timi-, 
șoara — Minerul Cavnic 1—0 ; In
dustria sirmei — Strungul Arad 
6—0 ; Aurul Brad — U.M. Timișoa
ra 4—3 ; F.C. Baia Mare — C.I.L. 
Sighet 2—1 ; Armătura Zalău — în
frățirea Oradea 3—1 ; Olimpia Satu 
Mare — U.T.A. 4—0 ; Rapid Arad — 
Universitatea Cluj-Napoca 1—0. La 
egalitate de puncte, cite 3?, F. C. 
Baia Mare, U.T.A. și „U“ Cluj-Na
poca.

Canada a învins Suedia cu 3—1. în 
clasament conduc U.R.S.S. și Ceho
slovacia, cu cite 3 puncte, urmate de 
Canada — 2 puncte. Suedia — zero 
puncte.
• Concursul masculin individual 

compus, din turneul international de 
gimnastică de la Budapesta, a fost 
cîștigat de sportivul japonez Kuoi 
Gushiken, cu 116,20 puncte, iar cel 
feminin de Margareta Iurcenko 
(U.R.S.S.) — 75,75 puncte.

Un rol important l-au avut în acest 
cadru vizitele la diferite niveluri. în- 
tilnirile la nivel înalt, care — de fie
care dată — au dat posibilitatea să 
se găsească căile îmbunătățirii și 
dezvoltării continue a prieteniei și 
colaborării dintre partidele și sta
tele noastre.

Aștept cu multă plăcere, iar po
porul nostru va saluta cu entuziasm, 
vizita în România a tovarășului Hu 
Yaobang, considerînd că aceasta va 
reprezenta un nou moment important 
în relațiile dintre, partidele și po
poarele noastre, că ea va contribui 
la intensificarea conlucrării econo
mice. tehnico-științifice și culturale, 
precum și a conlucrării pe plan in
ternațional.

Pe baza tuturor acestora, doresc să 
menționez încă o dată că relațiile 
dintre partidele și popoarele noastre 
au un viitor măreț și noi vom face 
totul pentru dezvoltarea lor, aceasta 
fiind în interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii, independentei si co
laborării internaționale.

ÎNTREBARE : Ar fi o mare 
plăcere pentru Agenția „China 
Nouă" să transmită poporului 
chinez gindurile dumneavoastră.

RĂSPUNS : Am avut prilejul, in 
nenumărate rînduri, să cunosc în
deaproape munca și activitatea po
porului chinez, 6ă cunosc marile sale 
realizări în înfăptuirea socialismului, 
în transformarea Chinei într-o țară 
socialistă, cu o industrie și o agricul
tură dezvoltate.

Aș dori să folosesc deci și acest 
prilej pentru a ura poporului prie
ten chinez succese tot mai mari în 
înfăptuirea programului de dezvolta
re socialistă, de ridicare continuă a 
gradului de civilizație, a bunăstării 
materiale și spirituale, să-i urez 
multă prosperitate și bace !

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 3 mai, ora 21 — 6 mai, ora 
21. în țară : Vreme răcoroasă, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi locale 
și cu caracter de aversă, însoțite de 
descărcări electrice, mai frecvente în 
nordul și estul țării. Vîntul va sufla 
moderat cu intensificări locale predomi- 
nînd din sectorul nordic, mai ales în 
estul țării și în zonele de munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
4 și 14 grade, mai coborîte în primele 
nopți, iar cele maxime ‘ între 15 și 25 
de grade. în B’ucurești : Vremea va fi 
răcoroasă, cu cerul schimbător. Tempo
rar, va ploua, mai ales sub formă de 
averse, iar vîntul, moderat, va prezenta 
intensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor oscila între 5 și 8 
grade, iar cele maxime, între 20 și 24 
de grade. (Otilia Diaconu, meteorolog 
de serviciu).

SA LE URMĂRIM EVOLUȚIA 
LA FINALELE PE ȚARA...

Finalele bucureștene ale „Crosului 
tineretului" s-au încheiat cu puține 
minute înainte de începerea ploii 
care a căzut în zona Parcului tinere
tului.

Iată-i pe aceia care vor reprezenta 
sportul de masă din Capitală la fi
nalele pe țară : Elena Radu (Liceul 
industrial „23 August") la categoria 
fete de 15—16 ani ; Isotela Lupu (Li
ceul industrial nr. 28) la fete de 17—
18 ani ; Ioana Duță (I.R.V.M.R.) la 
fete de peste 19 ani ; Marian Dumitru 
(Liceul industrial nr. 8) la băieți de 
15—16 ani ; Virgil Brănaru (Liceul 
poligrafic nr. 16) la băieți 17—18 ani 
și Mincu Cercel (I.T.T.A.) la cei de 
peste 19 ani.

De la Craiova aflăm că reprezen
tanții Doljului la finale vor fi la pri
mele două categorii fetele de la li
ceul „Nicolae Bălcescu", Adela Dinu 
și Maria Ene, și băieții de la liceul 
„Tudor Vladimirescu", Luigi Mihai 
Burcă și Gheorghe Gegonea. la peste
19 ani — Maria Ciupitu, cooperatoa
re, și Ion Dumitrei, student.

Să reținem aceste nume și să le 
urmărim evoluția la finalele pe țară, 
sperăm, împreună cu reprezentanții 
federației de atletism și ai principa
lelor cluburi și asociații.

TENIS DE MASA
în concursul pe echipe al campio

natelor mondiale de tenis de masă, 
ce se desfășoară la „Yoyogi Stadium" 
din Tokio, reprezentativa feminină a 
României a învins cu același scor, 
de 3—1. selecționatele Suediei și Aus
triei. în aceste meciuri, tînăra Olga 
Nemeș a cîștigat toate cele patru 
partide individuale, și a contribuit 
decisiv la victoriile în cele de dublu, 
în alt meci, Ungaria — România 
3—1.

POLO
Echipele României și Olandei s-au 

calificat pentru faza finală a cam
pionatului european de polo pe apă, 
ce se va desfășura între 20 și 27 au
gust la Roma. în ziua a doua a tur
neului de calificare de la Bruges 
(Belgia), România — Grecia 9—5, 
Olanda — Cehoslovacia 11—6, iar în 
ultima zi Grecia — Cehoslovacia 
9—9. Olanda — România 12—9. Cla
sament final : 1. Olanda — 6 punc
te ; 2. România — 4 puncte ; 3. Gre
cia — 1 punct ; 4 Cehoslovacia — 
1 punct.

ZIUA MUNCII SĂRBĂTORITĂ 
PRIN MUNCĂ RODNICĂ

Minerii sporesc producția de
Cei peste 30 000 de mineri din 

bazinele carbonifere ale județului 
Gorj au reușit în primele două zile 
ale lunii mai să extragă în plus în
semnate cantități de lignit, au de
pășit cu peste 15 000 mc sarcinile 
revenite la descopertări steril. Frun
tași sînt minerii din unitățile com
binatului minier Motru, care prin 
producțiile suplimentare din aceste 
zile au ridicat la peste 125 000 tone 
cantitatea de cărbune energetic 
extrasă și livrată peste plan ter
mocentralelor de la începutul anu
lui. La mina Motru-vest, producția

Primele realizări din luna mai
Petroliștii Trustului foraj-extrac- 

ție Moinești au înscris în cronica 
întrecerii socialiste importante fap
te de muncă prin finalizarea în 
devans a două noi sonde pe struc
turile petroliere de la Ghelința și 
Zemeș, la nivelul tuturor schelelor 
de foraj ale trustului săpindu-se.

Energie electrică
în zilele de 1 și 2 mai, oa

menii muncii de la întreprinderea 
„Electrocentrale" Porțile de Fier I 
s-au aflat, ca de obicei, la datorie, 
adăugind alte 40 milioane kWh la 
cantitatea de energie electrică fur
nizată pînă acum în sistemul e- 
nergetic național. Altfel spus, 
fruntașii nu se dezmint. într-ade
văr, colectivul acestei mari unități 
energetice se situează, pînă acum 
în acest an, pe primul loc pe ju
deț prin realizările obținute în 
producție. Distinși de două ori 
consecutiv — în 1981 și 1982 — cu 
Ordinul Muncii clasa I, energeti- 
cienii de aici raportează, îh acest

TIMIȘ: S-a încheiat prima prașila 
la sfecla de zahăr

IALOMIȚA: La întreținerea culturilor 
toate forțele satelor

Primele două zile ale acestui în
ceput de mai au însemnat noi suc
cese în muncă pentru agricultorii 
bănățeni, care au acționat pe un 
front și mai larg la prășitul sfeclei 
de . zahăr, florii-soarelui și porum
bului, la plantarea legumelor, la 
recoltarea furajelor. Din bilanțul 
bogat , in realizări al celor ce mun
cesc în agricultura județului'Timiș 
consemnărtT'incheierea primei "ra- 
șile la sfecla de zahăr pe întreaga 
suprafață cultivată.

Cooperativa agricolă Giulvăz, 
deși nu face parte din rîndul ma
rilor unități agricole timișene cu 
cel mai fertil pămînt. obține, an de 
an, producții sporite la hectar. Pen
tru anul acesta, cooperatorii din 
această unitate și-au propus , să ob
țină cite 50 000 kg sfeclă de zahăr 
la hectar. Cum ? Au pregătit patul 
germinativ așa cum scrie la carte, 
au semănat la timp, asigurînd o 
densitate de peste 100 000 plante la 
hectar. Acum se fac lucrările de 
întreținere. Prima prașilă este în
cheiată. iar lucrările de rărit sînt 
pe sfîrșite. Se vor mai aplica încă 
trei prașile. tot manual. La prășit 
erau prezenți nu numai cooperato
rii de la cultura mare, ci și lucră
torii dțn zootehnie, din secțiile-

PROGRAMUL 1

cinema
11,00 Festivalul Interjudețean de muzică 

populară „Floare de Bărăgan" — 
Slobozia — 1083

11,30 Actualitatea economică
11,45 Caleidoscop muzical
12,10 Pul de Iei — pagini de glorie din 

războiul pentru cucerirea Indepen
denței de stat a României

12,35 Desene animate. Povestiri din Pă
durea Verde

16,00 Telex
16,05 România pitorească
16.25 Clubul tineretului
17,00 Amfiteatru studențesc
17,50 100-1 de seri
20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea economică
20,30 Vldeoteca internațională
21,00 La zi in 600 de secunde
21,10 Teatru TV. „Scadența neliniștii" de 

Hie Ștefan Domașnea. Premieră pe 
țară. Regia artistică : C. Dlnischio- 
tu, Vlad Bâtcă

22.25 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20.15 Buletinul rutier al Capitalei
20,30 Salonul TV al artelor plastice. Iti

nerarul expozițiilor bucureștene
21.15 Tezaur folcloric
21,45 Mic dicționar de operă și balet. 

Litera „L“ (XV)
52,23 Telejurnal

cărbune
peste plan la zi a ajuns la aproa
pe 50 000 tone, iar la Roșiuța — a 
fost rotunjită, luni, la 30 000 tone, 
în vreme ce la nivelul microcarie- 
relor din acest combinat producția 
realizată peste plan reprezintă. în 
cadrul întreprinderii miniere Motru. 
aproape 180 000 tone, iar la Jilt 
— 140 000 tone. De la Rovinari, re
marcăm bunele realizări ale ca
rierelor Tismana 2, Gîrla, micro- 
carierelor Cicani și Roșia-avans, 
unde în primele două zile din mai 
au fost extrase în plus mai mult 
de 10 000 tone cărbune energetic.

suplimentar planului pe cele două 
zile, mai mult de 450 metri. Succe
se deosebite au obținut și colecti
vele din brigăzile de producție pe
trolieră, care au extras peste pre
vederi 50 tone țiței, 80 tone gazo
lină și aproape 1,5 milioane mc 
gaze.

peste prevederi 
început de mai, că au produs peste 
plan 50 milioane kWh, în timp ce 
la consumul propriu au economisit 
aproape 500 000 kWh.

Sărbătoarea muncii a fost cin
stită-prin fapte deosebite și la în
treprinderea „Electrocentrale" Ora
dea, imitate fruntașă și după primul 
trimestru al anului în întrecerea 
socialistă cu unitățile similare din 
țară. Astfel, în zilele de 1 și 2 mai 
energeticienii orădeni au pulsat su
plimentar în sistemul energetic na
țional 1 600 MWh, întregind astfel 
bilanțul remarcabil înregistrat în 
primele 4 luni ale acestui an, pe

anexă ale cooperativei, personalul 
de la consiliul popular, de la C.F.R., 
lucrătorii din unitățile comerciale. 
Adică toți cîți cultivă în acord glo
bal sfeclă de zahăr, ceea ce aici în
seamnă tot satul.

Exemplul acestei unități este ca-- 
racteristic pentru modul cum se lu
crează acum pe ogoarele județului 

‘Timiș. Peste tot. cî'mpul este plin 
de oameni. Prășitul manual al 
sfeclei' de 'zahăr s-a încheiat pe în
treaga suprafață aflată în cultură, 
în aceste zile se află în plină ac
tualitate prășitul mecanic și ma
nual al florii-soarelui, lucrare exe
cutată pe aproape 4 000 hectare. în 
unitățile agricole care au semănat 
porumbul mai timpuriu s-a trecut 
la aplicarea primei prașile meca
nice. Dacă adăugăm că tot în aces
te zile s-a muncit intens la recol
tarea furajelor, că s-au însămînțat 
după masă verde cu a doua cultură 
peste 6 000 hectare din cele 7 500 
ha planificate, că a început plan
tarea tutunului, avem o imagine 
reală a marelui volum de muncă 
depus de agricultorii timișeni, hotă- 
rîți ca în acest an să se situeze 
printre fruntașii recoltelor bogate. 
(Cezar Ioana, corespondentul „Scîn
teii").

© Mult mai de pre( e iubirea : SCA
LA (11 03 72) — 19 (spectacol de gală), 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30 ; 
15,45; 18; 20,15, GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Un comando pentru apa grea : 
SCALA — 9; 11,45, FEROVIAR (50 51 40)
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45, MELO
DIA (12 06 88) — 9; 12; 16; 19.
• Viraj periculos: FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Zidul: CENTRAL (14 12 24) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Capcana mercenarilor : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Buletin de București : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Pruncul, petrolul șl ardelenii : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Profetul, aurul șl ardelenii : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Haiducii; TOMIS (21 49 46) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 16; 20,15.
• întunericul alb: FLACARA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30, PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Drumul spre Rio : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20, BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15, LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 
20,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,16; 
13,30; 15,45; 18; 20,15. 

rioadă în care au fost produse pes
te prevederi 66 860 MWh energie 
electrică pe bază de cărbune. în 
aceste zile de început de florar, 
s-au aflat la datorie turele de ex
ploatare și formațiile coordonate de 
inginerii Nicolae Ban, Lucian Pe- 
trilă, Cornel Staicu, tehnicienii 
loan Jida, Vasile Napău și Crăciun 
Ban. maiștrii Alexandru Guiaș și 
Dumitru Ardelean, muncitorii Ște
fan Lucaci, loan Ghețe și Aurel 
Vila.

în noaptea de 2 spre 3 mai, 
grupul energetic nr. 5 de la Termo
centrala Mintia-Deva a fost reco-

Oțel de înaltă calitate
Metalurgiștii din Cîmpia Turzii 

au întîmpinat Ziua muncii cu 
un bilanț rodnic, livrînd suplimen
tar în primele 4 luni ale anului 
3 800 tone oțel aliat și asimilind 7 
noi mărci de oțeluri vidate. în ziua 
de 1 Mai, la oțelăria electrică nr. 1, 
schimbul condus de ing. Vasile 
Giurgiu și maistrul Gheorghe Deac, 
împreună cu prim-topitorii Peter P. 
Kiss și Mihai Feurdean au depășit 
planul cu 100 tone oțel.

De la oțelăria electrică nr. 2, 
aflăm că schimbul maistrului Con
stantin Tintelecan și topitorului- 
șef Gheorghe Chiorean au realizat 
suplimentar o șarjă de oțel aliat 
pentru întreprinderea „Oltcit" din 
Craiova, iar cel condus de maistrul 
Pavel Jucan și prim-topitorul Tra
ian Turbuțan a produs peste plan

Mai mult ciment pentru șantierele 
de construcții

Bilanțul cimentiștilor din Fieni 
a fost deosebit de rodnic în 
zilele de 1 și 2 mai, cînd princi
palele utilaje și instalații au func
ționat la capacitatea maximă. 
„Printr-o bună pregătire a între
gului flux de fabricație și urmă
rirea atentă a producției am reu

în unitățile agricole din județul 
Ialomița mecanizatorii, coopera
torii și specialiștii au fost prezenți 
la datorie și în zilele de 1 și 2 
mai, acționînd la întreținerea cul
turilor prăsitoare, la irigarea le
gumelor, furajelor și cerealelor 
păioase. Prașilele mecanice și ma
nuale au cunoscut în ultimele 
zile ritmuri tot mai ridicate, vite
zele zilnice crescînd între 25—50 
la sută. Pînă în prezent, suprafe
țele cultivate cu sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui și porumb. care 
au fost prășite manual, nu numai 
că au fost curățite de buruieni, 
dar cooperatorii și lucrătorii au 
completat golurile în vederea rea
lizării densităților optime. La sfe
cla de zahăr prașila manuală a 
fost executată pe 90 la sută din 
suprafața prevăzută, lucrarea ur- 
mînd să fie finalizată în urmă
toarele două zile.

în ce privește cultura florii-soa
relui, lucrările de întreținere ma
nuale și mecanice'S-au efectuat pe 
35 și respectiv 40 la sută din cele 
35 700 hectare cultivate. O creștere 
simțitoare a vitezelor zilnice s-a 
realizat și la prășitul porumbului, 
prioritate avînd solele cu porumb 
în cultură intensivă.

Prima prașilă manuală la cultu
ra porumbului s-a efectuat pe

• Clinele: STUDIO (59 53 15) — 9,45; 
11,45; 14; 16; 18,15; 20,15, GRADINA 
FESTIVAL — 20,30.
• Călăuza : CAPITOL (16 29 17) — 9; 
1<2,3O; 16; 19,30.
• Vraciul ; FLAMURA (85 77 12) — 9; 
12; 16; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 12; 16; 19.
• Prăpastia de aur : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30, VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Casa visurilor : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Ceață pe muntele zînelor : VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
@ Tess ; COTROCENI (49 48 48) — 
13,30; 16,30; 19,30.
© New York-New York : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 18,30.
• Roberto Carlos și diamantul roz : 
AURORA , (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Marea evadare : COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 12,30; 16; 19.
• Micul lord : DACIA (50 35 94) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, LIRA (317171)
— 10; 12; 15,30; 17,30; 19,30.
• Ultimul vals : UNION (13 49 04) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Desene animate — 11; 12,45;-14; 16; 
Cîinele electronic — 9; 17,45; 19,45 : 
DOINA (16 35 38).
• Domnul miliard: POPULAR (35 15 17)
— 11; 15; 17,15; 19,30.
• Caf6 Express : DRUMUL SĂRII 
(81 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Imperiul contraatacă: PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 19. 

nectat la sistemul energetic național. 
Echipele de muncitori cu înaltă ca
lificare conduse de maiștrii Gheor
ghe Anghel. Tiberiu Haiek, Gheor
ghe Miheț, Nicolae Cazacu, Ion 
Matieș și Gheorghe Dumitrache au 
lucrat in „foc continuu" în zilele de 
1 și 2 mai. efectuînd lucrările de 
revizii și întreținere la morile de 
cărbune, electropompele de alimen
tare și electrofiltre. Un amănunt 
semnificativ : de la începutul anu
lui pină la 1 Mai, colectivul de 
energeticieni al acestei termocen
trale a produs peste prevederi 
50 000 kWh energie electrică.

o șarjă de oțel inoxidabil. O știre 
de ultimă oră : bilanțul de 1 Mai 
a fost întregit cu realizările unei 
zile de muncă „record" a colecti
vului de la laminorul nr. 4 : 
schimbul condus de subinginerul 
Ilie Iulian a realizat 100 tone țagle 
peste plan.

Prezenți la datorie, asigurînd 
funcționarea neîntreruptă a uriașe
lor instalații și agregate de la uzina, 
cocsochimică, aglomeratoare, furna
le, oțelării și laminoare, siderurgiș- 
tii din Hunedoara au muncit cu 
mult spor și dăruire și în zilele 
de 1 și 2 mai. în această scurtă pe
rioadă ei au realizat, peste preve
deri, 80 tone cocs metalurgic, 155 
tone fontă, 200 tone oțel și 155 tone 
laminate finite.

șit. în aceste două zile, să produ
cem suplimentar 700 tone ciment", 
ne-a informat maistrul Ion Cocoși- 
lă, șef de schimb. Cantitate ce 
se adaugă celor 46 000 tone ciment 
realizate în plus de acest colectiv 
fruntaș în primele patru luni ale 
anului.

11 500 hectare, iar cea mecanică pe 
15 000 hectare.

Pretutindeni în județul Ialomița, 
cooperatorii și mecanizatorii acțio
nează cu hotărîre pentru curățirea 
culturilor de buruieni. Pentru mo
dul cum se muncește la întreține
rea culturilor merită evidențiate 
unitățile agricole din consiliile uni
ce agroindustriale - Făcăeni. Movi
la, Grivița, Girbovi, Cocora. Țăn- 
dărei. Condeești, Balaciu și Slobo
zia, unde, în aceste zile, participă 
la munca cîmpului toți locuitorii 
satelor.

Paralel cu întreținerea culturilor 
s-au desfășurat și lucrările nece
sare udării plantelor, cooperatorii 
și mecanizatorii participînd în nu
măr mare la schimbarea aripilor 
de ploaie, la menținerea în stare 
de funcțiune a tuturor agregatelor, 
în județul Ialomița fiecare sursă 
de apă este pusă în valoare. Prin 
soluții bine gîndite s-a căutat și 
s-a găsit drumul cel mai scurt al 
apei, din rîul Ialomița, către rădă
cina plantelor. Aici, ca dealtfel și 
în alte zone ale județului, lanurile 
irigate prin soluții improvizate, 
prin brazde și inundare fiind acum 
înviorate și cu forță de rodire. 
(Mihai Vișoiu, corespondentul 
„Scînteii").

• Oglinda spartă : GRADINA ARTA 
— 20,30.
© Deznodămînt Ia frontieră : GRA
DINA MODERN — 20,30.
O Apașii : GRADINA TOMIS — 20,30.

teatre

o PĂMÎNTUL SE ÎN
CĂLZEȘTE. Suprafața gheța
rilor din Munții Himalaya se 
restrînge. La această concluzie 
au ajuns savanți indieni care 
au studiat, timp de șapte ani, 
doi dintre cei mai mari ghețari 
din partea răsăriteană a acestui 
lanț — Zemu și Changme 
Khangpu, care alimentează cu 
apă numeroase rîuri din partea 
de șes a Indiei. Numai supra
fața ghețarului Zemu s-a redus 
de la începutul anilor ’80 cu 
peste 23 000 de metri pătrați. 
Specialiștii pun acest fenomen 
pe seama încălzirii generale a 
climei de pe planeta noastră.

• SEMINȚELE Șl VI
BRAȚIILE. Specialiști din
Kiev au constatat că prelucra

rea semințelor cu ajutorul vi
brațiilor grăbește considerabil 
viteza de încolțire și îmbună
tățește capacitatea germinativă. 
Se reduce, totodată, durata de 
vegetație a plantelor, în speță 
a cerealelor, cu 5—7 zile, iar 
recoltele medii cresc, la grîu, 
cu 2,9 — 4,2 chintale la hectar. 
„Secretul" constă, după cum 
cred biologii, în faptul că vi
brațiile stimulează activitatea 
fermenților, adevărați dirijori 
ai complexelor procese biochi
mice care se desfășoară în or
ganismele vegetale. Vibrațiile 
au fost utilizate și pînă acum 
la aerarea și uscarea semințe
lor.

• CONDORUL PE 
CALE DE DISPARIȚIE.

Condorul, uriașa pasăre care a 
fost mîndria faunei continentu
lui american, este pe cale de 
dispariție. După cum scrie re
vista „New Scientist", in pre
zent există numai 20 de condori 
californieni.

• ENZIMĂ CARE 
„P R O G R A M E A- 
Z Ă" SOMNUL. Cei ce 
suferă de insomnie pot nădăjdui 
că în curînd medicii vor avea 
la îndemînă un mijloc eficient 
pentru tratarea acestei boli. 
După cum anunță ziarul englez 
„Daily Mirror", profesorul elve
țian G. Schonenberg a reușit să 
izoleze, din singe de iepure, o 
enzimă care „programează" 
somnul. Conform declarațiilor

profesorului, medicamentul a 
fost deja încercat și a dat „re
zultate satisfăcătoare în cel mai 
înalt grad".

@ GHID ELECTRO
NIC AL PARISULUI. în 
curînd, vizitatorii capitalei Fran
ței vor putea ajunge, fără nici 
o dificultate, în locurile care 
îi interesează cu ajutorul unui 
computer-ghid ce va fi instalat 
în toamnă într-o stație a me
troului. în memoria lui electro
nică vor fi introduse date re
feritoare la 65 000 străzi. 11 000

stații de autobuze și 10 000 
puncte de interes turistic. Pen
tru a obține informațiile dorite, 
vizitatorul va forma pe o cla
viatură numele străzii, muzeu
lui sau stației de metrou la care 
vrea să ajungă. După șapte 
secunde, automatul îi va elibera 
un cartonaș pe care vor fi im
primate toate explicațiile ne
cesare.

• ÎNLOCUITORI Al 
TRANZiSTOARELOR? Un 
cercetător al cunoscutei firme 
IBM a elaborat un dispozitiv

care s-ar putea să ia locul 
tranzistoarelor în schemele in
tegrate. Cuaitronul. cum l-a 
numit creatorul său, este o 
aplicare a efectului supracon- 
ductibilității la temperaturi 
apropiate de zero absolut. El 
acționează ca și tranzistorul, 
dar liberează mult mai putină 
energie. Se prevede că dimen
siunile cuaitronilor vor putea fi 
reduse pînă la 0,1 microni și, 
deci, pe baza lor vor putea fi 
create scheme integrate de di
mensiuni extrem de mici.

• JULES VERNE INE
DIT. Peste o mie de manuscri
se ale celebrului scriitor fran
cez de anticipație vor vedea în 
curînd, pentru prima oară, lu

mina tiparului. Ele au fost 
achiziționate de către munici
palitatea orașului Nantes, con
tra sumei de 6,6 milioane 
franci, de la urmașii scriitoru
lui. O mare parte a manuscri
selor celebrului scriitor vor fi 
încredințate muzeului ce-i poar
tă numele. Celelalte manuscrise 
vor fi microfilmate, iar micro
filmele vor fi puse la dispoziția 
specialiștilor începînd din anul 
1985. Editura „Hachette" va 
trece la publicarea. în culegeri 
anuale, a acestei moșteniri li
terare.

• CONFIRMAREA 
UNEI LEGENDE SPAR
TANE. Un grup de oameni de 
știință greci au verificat legen

da potrivit căreia spartanii 
aruncau de pe muntele Tayge- 
tos criminalii condamnați la 
moarte și copiii cu defecte fizice, 
pentru a păstra o populație să
nătoasă, necesară politicii lor 
militariste. Potrivit datelor apă
rute în publicația „Ena" și citate 
de agenția U.P.I.. cercetătorii 
au descoperit în zona amintită 
de cronici oasele a sute de 
persoane, ceea ce reprezintă o 
confirmare a legendei istorice. 
Prăpastia în care erau aruncate 
astfel de persoane se află în 
apropierea orașului Trypi, din 
sudul Greciei, la circa 160 km 
sud-est de Atena. Potrivit pri
melor opinii, cei sacrificați în 
felul acesta erau persoane de 
toate vîrstele. dar majoritatea 
o formau sclavii.

© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) : Concert 
susținut de orchestra de cameră 
„Concerto* * a Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu". Dirijor : Dorel 
Pascu — 18.
© Opera Română (13 18 57) : Timpul 
cerbilor. Rapsodii. Carmen — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Re
zervația de pelicani — 19.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dumneavoastră ! — 19,30; (sala
Victoria, 50 58 65) : Funcționarul de la 
Domenii — 19,30.
© Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Se caută un cîntăreț — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ; 
Și dacă se învîrteste — 17.
© Teatrul „Țăndărică" (16 23 77) : Nică 
fără frică — 17; (la Tehnic-club) :
Tigrișorul Petre — 17.
O Circul București (110120) : Incre
dibil, dar... adevărat — 19,30.
© Ansamblul de estradă al Armatei 
(sala C.C.A., 13 60 64) : Veselia are
cuvîntul — 19,30.
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MANIFESTĂRI CU PRILEJUL ZILEI DE 1 MAI
MOSCOVA. în Piața Roșie din 

Moscova s-a desfășurat demonstrația 
tradițională de 1 Mai a oamenilor 
muncii din capitala Uniunii Sovieti
ce. în tribuna centrală a Mausoleu
lui „V.I. Lenin" se aflau I.V. Andro
pov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., alți conducători 
și de stat sovietici.

Prin fata tribunelor au 
prezentanți ai colectivelor 
ai muncii din întreprinderi indus
triale și organizații economice, insti
tuții de știință, cultură și artă, ti
neri și vârstnici, din Moscova și re
giunea Moscova, care au raportat 
noi și importante succese în diverse 
domenii de . activitate, exprimînd, 
totodată, hotărîrea de a transpune in 
viată obiectivele stabilite de Congre
sul al XXVI-lea al P.C.U.S.

Demonstrații 
ganizate și in 
unionale.

de partid

trecut re
de oameni

de 1 Mai au fost or- 
capitalele republicilor

PRAGA. în 
slovace a avut__ _  __________  _
oamenilor muncii. în tribuna oficială 
se aflau Gustav Husak. secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele R.S. Cehoslovace, 
alți: conducători de partid și de stat, 
informează agenția C.T.K.

în cuvântul rostit cu acest prilej, 
Gustav Husak a subliniat că cea mai 
importantă sarcină a contemporanei
tății o constituie lupta pentru pace, 
împotriva cursei înarmărilor, pentru 
a se împiedica încordarea în conti
nuare a situației internaționale. Vor
bitorul a evidențiat, de asemenea, 
succesele obținute de poporul R. S. 
Cehoslovace' în edificarea socialis
mului.

capitala R. S. Ceho- 
loc o demonstrație a

BUDAPESTA. Cu ocazia zilei de 
1 Mai, la Budapesta a avut loc de
monstrația oamenilor muncii din ca
pitala R. P. Ungare, transmite agen
ția M.T.I. In tribuna oficială s-au 
aflat Jănos Kădăr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., alți conducători de 
partid și de stat ai R. P. Ungare.

VIENA. Luînd cuvântul la mitingul 
desfășurat la Viena cu prilejul zilei 
de 1 Mai, cancelarul Austriei, Bruno 
Kreisky, a sublimat că cea mai de 
seamă sarcină a lumii de azi o con
stituie întărirea păcii și înfăptuirea 
dezarmării. Partidul Socialist din 
Austria — a menționat vorbitorul — 
se pronunță pentru tratative sincere 
și deschise în problema dezarmării și 
îi va sprijini pe toți cei care luptă 
pentru pace. Kreisky a relevat că și 
după alegerile parlamentare desfă
șurate recent în țară. Austria va pro
mova ferm o politică de pace.

HELSINKI. Sub lozinci ca „Pentru 
pace și dezarmare !“, „Pentru o zonă 
denuclearizată în nordul Europei și 
pentru o Europă fără arme nuclea
re !“,- la Helsinki, Tampere, Turku 
și în alte orașe ale Finlandei s-au 
desfășurat ample demonstrații cu 
ocazia zilei de 1 Mai. La mitingurile 
prin care s-au încheiat demonstrații
le, vorbitorii au subliniat profunda 
îngrijorare față de agravarea situa
ției. internaționale și au chemat la 
acțiuni ferme în scopul înlăturării 
pericolului unui război nuclear.

NEW YORK. Sub lozinci ca „Să 
frânăm cursa înarmărilor nucleare !“, 
„Avem nevoie de pace și de locuri 
de muncă!", la New York a avut loc 
o manifestație de masă consacrată 
zilei de 1 Mai. în centrul orașului 
s-a desfășurat un miting, în cadrul 
căruia vorbitorii s-au pronunțat îm
potriva politicii de sporire a arsena
lelor nucleare ale S.U.A., subliniind 
că aceasta se efectuează pe seama 
reducerii programelor sociale.

BEIJING. — La Beijing, ziua de 
1 Mai a fost sărbătorită printr-o a- 
dunare desfășurată în Marea Sală a 
Poporului, din capitala R.P. Chineze, 
la care au participat peste 20 000 de 
oameni ai muncii — relatează A- 
genția „China Nouă". Au fost prezenți 
I.i Xiannian, membru al Comitetu
lui Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, Deng Yingohao, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.C., Wan Li. membru al Bi
roului Politic și al Secretariatului 
C.C. al P.C.C., vicepremier al Con
siliului de Stat, alți conducători de 
partid și de stat chinezi.

BELGRAD. Potrivit tradiției, ora
șele și satele din R.S.F. Iugoslavia 
au fost împodobite sărbătorește și în 
acest an, marcind 1 Mai — ziua in
ternațională a celor ce muncesc. în 
întreaga țară au fost organizate con
certe festive, expoziții, întreceri 
sportive. La Belgrad, Zagreb, Liu- 
bliana, Titograd, Scoplie și Saraievo 
au fost trase salve de artilerie. .

BERLIN. La Berlin a avut loc o 
demonstrație a oamenilor muncii din 
capitala R. D. Germane, informează 
agenția A.D.N. în tribuna oficială au 
fost prezenți Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat, alți 
conducători de partid și de stat ai 
R.D.G.

Cu acest prilej, a luat 
Harry Ti.sch, membru al 
Politic al C.C. al P.S.U.G., 
tele Consiliului Central 
nii Sindicatelor Libere 
(F.D.G.B.).

SOFIA. La Sofia, în Piața „9 Sep
tembrie", a avut loc o amplă mani
festație consacrată zilei de 1 Mai. 
La tribuna oficială se aflau Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, alți condu
cători de partid și de stat. Prin fața 
tribunelor au demonstrat numeroși 
oameni ai muncii 
gară. Demonstrații 
loc și în alte orașe
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■ o demonstrație de masă a oame
nilor muncii din capitala R.P. Mon
gole. în tribuna oficială din piața 
Suhe Bator se aflau Jumjaaghiin Țe- 
denbal, secretar general al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezidiului Ma-

SUB SEMNUL LUPTEI PENTRU DREPTURI
ȘI LIBERTĂȚI DEMOCRATICE,

PENTRU DEZARMARE, PACE ȘI PROGRES

VARȘOVIA. Cu prilejul zilei de 
1 Mai, simbătă, la Varșovia a avut 
loc o adunare festivă, în cadrul că
reia. M. Wozniak, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P.. prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
Varșovia al P.M.U.P., a rostit o cu
vântare. în aceeași zi, W. Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, a avut o întîlnire cu 
veterani ai mișcării muncitorești și 
ai edificării Poloniei populare.

Duminică dimineața. în centrul 
Varșoviei a avut loc demonstrația oa
menilor muncii din capitală și voie
vodat. W. Jaruzelski a rostit o cu- 
vîntare.

relui Hural Popular, alți conducători 
de partid și de stat ai R.P. Mongole.

HAVANA. „Nu războiului, da 
păcii și dezvoltării !“ este lozinca sub 
care aproape un milion de cubanezi 
au demonstrat la Havana cu ocazia 
Zilei internaționale a celor ce mun
cesc.

HANOI. Cu prilejul marcării zilei 
de 1 Mai, la Hanoi a avut loc o adu
nare solemnă, la care au luat parte 
Le Duan, secretar general al C.C. al 
P. C. din Vietnam, alți conducători 
de partid și de stat. In cuvântarea 
rostită cu acest prilej, Nguyen Duc 
Thuan, președintele Comitetului Exe- 

'cutiv al Federației Generale a Sindi
catelor din Vietnam, a arătat că lupta 
pentru pace și dezarmare este în pre
zent - sarcina primordială a întregii 
omeniri progresiste.

ROMA. Demonstrațiile desfășu
rate cu prilejul' zilei de 1 Mai la 
Roma și în principalele orașe ale 
Italiei au fost organizate sub sem
nul luptei oamenilor muncii în apă
rarea cuceririlor democratice, împo
triva inflației și șomajului, pentru 
pace și destindere internațională. 
Pe străzile marilor orașe italiene au 
ieșit zeci și zeci de mii de oameni 
ai muncii, reprezentanți ai diferite
lor forțe politice de stînga, repre
zentanți ai sindicatelor, activiști ai 
unor organizații obștești, de femei 
și de tineret.

OSLO. „Nu — noilor arme atomice 
în Europa !“, „Afară cu toate arme
le nucleare de pe continent !“, „Mun
că pentru întregul popor !“ — au fost 
principalele lozinci sub care s-au 
desfășurat demonstrațiile de 1 Mai 
ale oamenilor muncii norvegieni.

MAPUTO. La Maputo a avut loc 
manifestația de 1 Mai a oamenilor 
muncii mozambicani, la care au 
participat peste o sută de mii de 
persoane. La mitingul desfășurat in 
Piața Independenței a luat cuvintul 
Samora Machel, președintele Parti
dului FRELIMO, președintele Repu
blicii Populare Mozambic. Demon
strații și mitinguri au avut loc 
toate marile orașe ale țării.

în

BONN. în R.F. Germania 
avut loc numeroase demonstrații 
mitinguri ale oamenilor muncii __ 
ocazia zilei de 1 Mai. Luînd cuvân
tul la adunarea centrală organizată 
de Uniunea sindicatelor vest-ger- 
mane (D.G.B.), la Bremen, președin
tele uniunii, Ernst Breit, s-a pro
nunțat pentru adoptarea unor mă
suri eficiente de combatere a șoma
jului în R.F.G. și a condamnat poli
tica patronatului de sporire a profi
turilor pe seama programelor sociale 
și prin reducerea locurilor de mun
că. Participanții la numeroasele mi
tinguri desfășurate la Miinchen, 
Wuppertal, precum și în alte orașe 
ale țării au cerut, de asemenea, anu
larea hotărârii N.A.T.O. 
plasarea de noi rachete 
rază medie de acțiune 
occidentală.
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shanghai : Un avanpost al

CANBERRA. Zeci de 
meni ai muncii australieni au parti
cipat, duminică, la Sydney, Mel
bourne, Brisbane și Adelaide, la 
ample demonstrații cu ocazia zilei 
de 1 Mai. Demonstranții purtau pan
carte cu inscripții ca „Locuri de 
muncă și. nu bombe !“, „Pentru pace 
— nu războiului !“.

mii de oa-

HARARE. — Republica Zimbabwe 
a marcat. într-un cadru festiv. Ziua 
solidarității internaționale a.celor ce 
muncesc. în numeroase orașe și lo
calități, împodobite cu drapelele na
ționale, au avut loc mitinguri și de
monstrații' ale oamenilor muncii, 
serbări populare.

Cu prilejul zilei de 1 Mai, gu
vernul, într-o declarație radiotelevi
zată. a subliniat necesitatea, conso
lidării independentei politice și e- 
conomice a tânărului stat african in
dependent. reafirmînd rolul hotărâ
tor al oamenilor muncii de la orașe 
și sate în reorganizarea pe baze noi 
a societății in Zimbabwe.

MANAGUA. O adunare în cinstea 
zilei de 1 Mai a fost organizată la 
Managua. în prezenta unor cadre de 
conducere din Junta Guvernului de 
Reconstrucție 
ragua. Luînd 
nez, secretar 
sandiniste a 
mat adeziunea și devotamentul oa
menilor muncii nicaraguani față de 
cuceririle revoluționare, hotărîrea 
lor de a apăra patria de pericolul 
provocărilor contrarevoluționare.

Națională din Nica- 
cuvîntul, Lucio Jime- 
general al Centralei 
muncitorilor, a expri-

DAMASC. Poporul sirian este 
ferm hotărît să promoveze in conti
nuare o politică vizînd transformări 
progresiste, socialiste, a declarat, la 
mitingul organizat cu prilejul zilei 
de 1 Mai, Zouheir Masharfeh, secre
tar general adjunct al Comandamen
tului regional al Partidului Baas 
Arab Socialist din Siria. El a reafir
mat hotărîrea țării sale de a acționa 
pentru eliberarea teritoriilor arabe 
ocupate, pentru recunoașterea drep
turilor legitime ale poporului palesti
nian la autodeterminare și la crearea 
unui stat propriu, independent.

PARIS. La chemarea marilor 
centrale sindicale franceze C.G.T. și 
C.F.D.T., la Paris, Lyon, Marsilia, 
Toulouse, Bordeaux și în alte orașe 
ale Franței au avut loc ample de
monstrații cu prilejul zilei de 1 Mai. 
Demonstrațiile s-au desfășurat sub 
lozincile luptei pentru înfăptuirea 
unor transformări democratice, pen
tru asigurarea drepturilor oamenilor 
muncii, pentru întărirea păcii și rea
lizarea dezarmării.

COPENHAGA. în Danemarca au 
avut loc demonstrații și mitin
guri de masă desfășurate în diferite 
orașe, sub devize ca „Pace lumii!", 
„Muncă pentru toți !“, „Nu — arme
lor nucleare !“.

La mitingul de la Copenhaga, pre
ședintele P.C. din Danemarca, J. Jen
sen, a chemat opinia publică daneză 
să-și intensifice acțiunile împotriva 
proiectelor de amplasare a noi ra
chete americane cu rază medie de 
acțiune în Europa occidentală.

LONDRA. Sub lozinca „Pentru 
pace și locuri de muncă !“, la Lon
dra a avut loc demonstrația de 1 
Mai a oamenilor muncii, organizată 
din inițiativa sindicatelor și a Parti
dului Laburist. Acțiuni similare s-au 
desfășurat la Liverpool și în alte 
mari orașe britanice.

TOKIO. Aproximativ 4 000 000 de 
persoane au luat parte la demon
strațiile și mitingurile de 1 Mai des
fășurate în numeroase orașe și lo
calități din Japonia. în parcul Yoyogi, 
din Tokio, a avut loc un miting 
participarea a 350 000 de oameni 
muncii, între care reprezentanți 
partidelor socialist și comunist,
marilor centrale sindicale ale țării. 
Demonstranții purtau pancarte pe 
care scria : „Păstrați pacea, asigu
rați dreptul la viață și la muncă 
în cursul mitingului, vorbitorii s-au 
pronunțat pentru intensificarea luptei 
pentru pace, pentru apărarea inte
reselor vitale ale oamenilor ■ muncii 
niponi. J
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Chinei socialiste

damasc . SCHIMB DE MESAJE INTRE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU Șl PREȘEDINTELE HAFEZ ÂL-ASSAD

DAMASC 2 (Agerpres). — Un 
schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și Hafez 
Al-Assad, președintele Republicii 
Arabe Siriene, a avut loc la Damasc. 
Președintele Hafez Al-Assad a mul
țumit călduros pentru mesajul primit 
și a rugat, la rindul său; să se trans
mită președintelui României și tova
rășei Elena Ceaușescu, din partea sa 
și a soției sale, un salut cordial, de 
prietenie, urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate și progres 
poporului prieten român. Schimbul 
de mesaje a fost prilejuit de primi
rea, la Damasc, de către președintele 
sirian a tovarășului Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
Schimbul de mesaje a abordat pro
bleme internaționale de interes co
mun, îndeosebi situația din Orientul 
Mijlociu. Șeful statului sirian a dat 
o înaltă apreciere activității neobosi
te și contribuției active a președinte
lui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru reglementarea tu
turor diferendelor dintre state prin

I
tratative, pe cale pașnică, pentru pro
movarea cauzei păcii și înțelegerii 
intre popoare, pentru o pace justă 
și durabilă în Orientul Mijlociu, pen
tru întărirea securității în Europa și 
în lume în general. A fost examinat, 
de asemenea, stadiul aducerii la în
deplinire a înțelegerilor convenite la 
cel mai înalt nivel, subliniindu-se 
faptul că întilnirile de la București 
și Damasc au constituit un puternic 
impuls pentru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor de prietenie și 
cooperare româno-siriene, în intere
sul și spre binele celor două țări și 
popoare, al păcii și colaborării. A 
fost subliniată hotărârea de a se ac
ționa pentru traducerea în viață a 
programelor convenite, de a se găsi 
noi căi pentru extinderea și diversi
ficarea relațiilor internaționale, pen
tru creșterea cooperării pe multiple 
planuri, spre binele celor două po
poare prietene. Schimbul de mesaje 
și convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de sinceră prietenie și cor
dialitate caracteristică relațiilor ro- 
mânorsiriene.

HARARE

Se extinde colaborarea prietenească
dintre România

HARARE 2 (Agerpres). — La Ha
rare a avut loc un schimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar- general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Ro
bert Mugabe, președintele Uniunii 
Naționale Africane Zimbabwe, prim- 
ministru al Republicii Zimbabwe.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu s-au transmis tovarășului 
Robert Mugabe și tovarășei Sally 
Mugabe cordiale urări de sănătate și 
fericire personală, de pace poporului 
Zimbabwean prieten și de realizări 
tot mai mari pe calea dezvoltării eco
nomice și sociale independente a pa
triei sale.

Exprimind vii mulțumiri pentru 
mesaj și urările adresate, tovarășul 
Robert Mugabe 
transmită tovarășului 
Ceaușescu și tovarășei 
Ceaușescu, din partea sa și a tovară
șei Sally Mugabe, un salut prietenesc 
și cele mai calde urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și 
prosperitate poporului român prie
ten, de noi succese în construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în România.

a rugat să se 
Nicolae 

Elena

și Zimbabwe
Schimbul de mesaje a fost prilejuit 

de primirea de către primul ministru 
al Republicii Zimbabwe a tovarășu
lui Gheorghe Petrescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală de cooperare economi
că și tehnică româno-zimbabweană, 
care s-a întrunit în prima sa se
siune la Harare.

în cursul convorbirii care a avut 
loc între primul ministru Robert Mu
gabe și viceprim-ministrul român au 
fost discutate probleme ale dezvol
tării în continuare a colaborării ro- 
mâno-zimbabweene, îndeosebi extin
derea și adîncirea cooperării econo
mice și schimburilor comerciale, în 
spiritul hotărîrilor și înțelegerilor 
convenite la nivel înalt în noiembrie 
1981 la București. S-a reliefat impor
tanța lucrărilor primei sesiuni a co
misiei mixte, desfășurate în acest 
spirit. Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții internațio
nale, ale lărgirii conlucrării celor 
două țări în folosul păcii, întăririi 
independenței naționale, edificării 
unei noi ordini economice mondiale, 
securității și înțelegerii în lume.

Congresul Partidului FRELIMO și-a încheiat lucrările
Samora Machel reales președinte al partidului

Simbătă 
lucrările 
al Parti-

MAPUTO (Agerpres). — 
s-au încheiat la Maputo 
celui de-al. IV-Iea Congres 
dului FRELIMO.
_ Congresul a ales noul_ _ „___  _ __  . .. _ Comitet
Central, format din 130 de membri, 
în prima ședință a Comitetului Cen
tral. tovarășul Samora Moises Ma
chel a fost reales în funcția de pre
ședinte al Partidului FRELIMO.

Totodată, conform amendamente-

lor aduse la statut. Comitetul Cen
tral a ales Biroul Politic, compus 
din 11 membri, Secretariatul, alcă
tuit din 6 membri, precum și secre
tarul și secretarul adjunct ai Comi
tetului de control.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat la lucrările congresului 
de tovarășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv.

În favoarea dialogului Nord-Sud 
Punctul de vedere al participanților 

la reuniunea de la Delhi a nouă țări nealiniate 
cheierea dezbaterilor arată că parti- 
cipanții au cerut Indiei, în calitate 
de președinte in exercițiu al miș
cării de nealiniere, să evidențieze in 
fața țărilor industrializate ce vor lua 
parte la reuniunea la nivel înalt de 
la Williamsburg urgența amorsării 
într-o formă nouă a
Nord-Sud. dintre statele industriali
zate si cele în curs de dezvoltare. 
De asemenea, Indiei i s-a cerut să 
prezinte acest punct de vedere ță
rilor membre ale Organizației pen
tru Cooperare Economică și Dezvol
tare (O.E.C.D.) — informează agen
ția France Presse.

în cursul reuniunii de la Delhi «-a 
insistat asupra necesității ca țările 
dezvoltate să caute, împreună cu 
cele în curs de dezvoltare, soluții 
pentru gravele probleme economice 
mondiale, participanții pronunțîn- 
du-se pentru un dialog întemeiat pe 
cooperare și interes reciproc.

DELHI (Agerpres). — La Delhi 
s-au desfășurat lucrările unei reu
niuni a nouă țări nealiniate — Al
geria. Argentina. Bangladesh. Cuba, 
India. Indonezia, Iugoslavia. Sri 
Lanka și Tanzania.— consacrate re
lațiilor dintre țările industrializate și 
cele în curs de dezvoltare.

Comunicatul dat publicității la în-
dialogului

AGENȚIILE
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LA ATENA au luat sfârșit lucră
rile unei mese rotunde a reprezen-. 
tanților partidelor și mișcărilor 
progresiste din 15 țări ale bazinu
lui mediteranean organizată de 
Mișcarea Socialistă Panelenă — 
PASOK, din Grecia, Frontul de 
Eliberare Națională din Algeria și 
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via.^ Participanții și-au exprimat 
hotărîrea de a acționa pentru coo
perarea dintre țările mediteraneene, 
în toate domeniile, ca o contribu
ție la lupta pentru transformarea 
Mediteranei intr-o zonă a păcii, 
pentru destindere și dezarmare.

„ÎNTÎLNIREA PENTRU DEZAR
MARE", la care au participat re
prezentanți din țări latino-america- 
ne. Spania și Portugalia, și-a înche
iat lucrările la Madrid. Participan- 
ții la această conferință-.internațio- 
nală au adoptat o Declarație care se 
pronunță pentru lichidarea cursei 
înarmărilor și condamnă politica 
colonialistă. în legătură cu situația 
conflictuală din America Centrală, 
participanții se pronunță în spriji
nul inițiativelor de pace ale unor 
țări latino-americane. pentru re
glementarea pe cale pașnică a pro
blemelor în suspensie.

MESAJ. Primul ministru indian, 
Indira Gandhi, in calitate de pre- [ 
ședințe în exercițiu al mișcării de 
nealiniere, a trimis un mesaj con- • 
ducătorilor Irakului și Iranului 
pentru soluționarea cit mai grab
nică a conflictului dintre cele două I 
state vecine. \

PREȘEDINTELE ITALIEI, Ales- I 
sandro Pertini, a decis să amine 
dizolvarea Parlamentului, pentru i 
a da un timp suplimentar de re
flecție partidelor politice. înainte < 
de a-i chema pe alegători la urne 
în luna iunie. Un comunicat ofi
cial relevă că. in încercarea de a | 
evita organizarea de alegeri legis
lative anticipatei șeful statului l-a I 
însărcinat pe președintele Senatu
lui. Tommaso Morlino. „să con
sulte pentru ultima oară grupurile i 
parlamentare și partidele politice" 
asupra crizei declanșate prin de- I 
misia guvernului de centru-stînga 
condus de Amintore Fanfani.

SESIUNEA ORGANI
ZAȚIEI MONDIALE A SĂ
NĂTĂȚII (O.M.S.), la care parti
cipă delegații din 159 de țări 
membre, și-a început lucrările la 
Geneva.

REALEGERE. în cadrul unui re
ferendum național, președintele 
Sudanului, Gaafar Mohamed Ni- 
meiri, a fost reales in funcție pen
tru încă o perioadă de șase ani. în 
favoarea lui Nimeiri au fost expri
mate 99,6 la sută din voturi.

CONVORBIRI NIPONO-INDO-
NEZIENE. Aflat la Jakarta, prima | 
etapă a turneului său de 10 zile 
prin țările A.S.E.A.N., primul mi- I 
nistru al Japoniei, Yasuhiro Naka- 
sone, . a avut convorbiri cu pre
ședintele Suharto al Indoneziei. Cu , 
această ocazie, premierul nipon a 
declarat că Japonia dorește o co- I 
operare și mai strînsă cu țările 
A.S.E.A.N.

DEMONSTRAȚIE ÎN URUGUAY. 
Pentru prima dată in cei 10 ani 
de dictatură militară, peste 150 000 
de persoane au participat la Mon
tevideo la o demonstrație în spri
jinul restabilirii drepturilor politi
ce și amnistierii celor încarcerați. 
La acțiunea organizată de centra
lele sindicale din Uruguay s-au 
alăturat cele , trei partide politice 
acceptate de guvern — Blanco, 
lorado și Uniunea Civică.

Co-

De la faima de tristă amintire de 
„oraș al aventurierilor" — pentru că 
aici, pe rînd sau în același timp, im
perialiști englezi, japonezi, ameri
cani și francezi s-au înstăpânit în 
oraș, au construit bănci și cartiere, 
au constituit concesiuni, au stors bo
gății nemăsurate — Shanghaiul și-a 
redobândit în anii construcției socia
liste adevărata și meritata sa faimă
— de metropolă a muncii și creației, 
de orașul industrial nr. 1 al Repu
blicii Populare Chineze.

Cum se înfățișează astăzi Shan
ghaiul vizitatorului european ? Ima
ginea dominantă este a unui colos 
urbanistic, care pulsează viață prin 
toți porii săi. Pentru că, oriunde ți-ai 
arunca privirea, ești pur și simplu 
absorbit de ritmul trepidant al vie
ții. Pe stradă, în magazine, în pasa
jele subterane sau în vasele aflate 
în croazieră. Pentru că . Shanghaiul 
este și cel mai mare port al Chinei. 
Impresia că te afli într-un „oraș al 
tuturor orașelor", un oraș în care 
vezi oameni de aproape toate na
țiile și asculți vorbindu-se' în tot 
atîtea limbi se conturează astfel
— pe măsură ce-1 cunoști mai bine —■ 
într-o certitudine. Oricite argumente 
ți-ar furniza gazdele, pentru a pune 
în lumină forța industrială, capaci
tatea tehnică și de creație științifică 
a marelui oraș, nu poți să te des
parți decît cu greu de prima impre
sie — aceea că ai pus piciorul, de 
cum ai aterizat pe pămîntul celei 
mai mari metropole a Chinei și, în 
același timp, judecind și după numă
rul populației, care a depășit 12 mi
lioane de locuitori, al uneia din
tre cele mai mari din lume.

Puterea de sinteză a chinezilor, ve
rificată de atitșa ori în secole, se 
dovedește și de data aceasta la înăl
țime. în trei-patru fraze îți spun 
totul sau aproape totul despre Shan
ghai. îți spun că marele oraș reali
zează a opta parte din producția in
dustrială a întregii Chine. îți spun 
că realizează peste 60 la sută din 
producția țării-continent destinată 
exportului. îți spun că aici se con- 

^struiesc anual peste 20 000 de apar-

tamente, dar care sînt insuficiente 
pentru satisfacerea cererii de locuin
țe a marelui colos urbanistic. îți spun 
că în marea metropolă a muncii își 
desfășoară activitatea o Academie de 
știință, cu realizări dintre cele mai 
prestigioase, și peste 100 de institute 
de cercetări științifice și de învăță- 
mînt superior, îți spun, de aseme
nea, că viața spirituală a orașului se 
bucură de prezența unei Opere re
numite și de zeci de teatre și cine
matografe. îți spun că Shanghaiul 
este deținătorul uneia dintre cele 
mai mari biblioteci ale lumii, care, 
pe lingă faptul că depozitează în raf
turile ei „milenii de cultură", dispune 
de zeci de milioane de volume — de 
la scrierea cuneiformă pînă la cea 
din zilele noastre.

Dar în conștiința chinezului de azi 
— indiferent de poziția pe care o 
are în societate, fie că este profesor 
universitar, fie simplu om al mun
cii — Shanghaiul ocupă un loc dis
tinct : de citadelă revoluționară, de 
citadelă a muncii. Aici, în orașul de 
pe malul fluviului Huangbu a luat 
ființă, la 23 iulie 1921, Partidul Co
munist Chinez. Și dintr-o scînteie 
poate izbucni o vîlvătaie care să cu
prindă 
tunci. 
deloc 
teia"
care ... ____  __ ... __ _
sul de înființare a partidului, iar 
cîmpia — întreaga Chină. Ceea ce, 
într-adevăr, s-a întîmplat. De la 13 
delegați la primul congres, Partidul 
Comunist Chinez a ajuns — așa cum 
s-a raportat la ultimul congres, al 
XII-lea, din vara anului 1982 — la 
peste 39 milioane de comuniști. Co- 
mentînd
principal la 
Partidului
Shanghai, Chen Peichum, ne spunea : 
„In această armată, a celor mai buni 
fii ai poporului, comuniștii, Shan
ghaiul — continuînd tradiția anilor 
de început — ocupă și astăzi primul 
loc. în municipiul nostru și în jude
țele suburbane își desfășoară activi
tatea peste 3,5 milioane membri ai

cîmpia — s-a spus a- 
Sensul metaforei nu este 
greu de descifrat, „scin- 
reprezentînd pe delegații 

au participat la congre-

acest fapt, 
Muzeul 

Comunist

cercetătorul 
de istorie a 
Chinez din

partidului. Ei sînt — și vă veți con
vinge vizitînd orașul — forța pro
pulsoare a noului, oamenii din pri
ma linie a bătăliei pentru înfrîngerea 
greutăților, pentru modernizarea 
Chinei".

Dar în care locuri ale acestei bătă
lii să-i cauți pe acești oameni ? 
Shanghaiul are peste 8 000 de între
prinderi industriale de diferite mă
rimi. Cifra pare neverosimilă pentru 
necunoscătorul organizării activității 
industriale în China. Iată însă că lu
crurile se simplifică mult mai repede 
decît ne așteptam. De la Ciu, ghi
dul nostru, aflăm că peste 3 500 din 
acestea sînt întreprinderi proprietate 
de stat, ceea ce înseamnă unități in
dustriale de importanță națională. 
Celelalte, pină la 8 000, sînt unități ale 
cooperației meșteșugărești, industriei 
artizanale, aici ramură distinctă, și 
cooperativelor agricole de producție. 
(E locul, poate, să deschidem o 
scurtă paranteză. Probabil că nu 
există o altă țară în lume, în care 
industria artizanatului să fie atît de 
dezvoltată încît, nu de puține ori, 
face concurență — în folosul pieței 
interne și celei externe — industriei 
mari. Nu mai departe decît aici, la 
Shanghai, există chiar un institut de 
cercetare cu profil artizanal, care 
produce anual peste 100 000 de ar
ticole 1).

în cele din urmă, optăm, la suges
tia gazdelor, pentru vizitarea a două 
unități industriale diametral opuse 
ca profil și preocupări : Combinatul 
siderurgic Baoshan și amintitul in
stitut de cercetare artizanală.

Drumul spre Combinatul siderur
gic Baoshan îl parcurgem la bordul 
unui vas de croazieră pe apele flu
viului Huangbu. Fluviul, deși mai 
mare, prin culoarea apelor sale, a- 
duce cu Dunărea noastră. Dar n-apu
căm bine să ducem pină la capăt 
acest gînd, cînd — surpriză — în 
dreapta, în amonte, apare, ca pe 
un ecran ce mărește imaginea, in
scripția unei nave românești „VRAN- 
CEA“-Constanța. Este și acesta un 
indiciu al bunelor relații statornicite 
între cele două țări pe care le despart 
distanțele geografice, dar pe care le

apropie o caldă 
și trainică priete
nie, atîtea și atî
tea năzuințe co
mune.

...Și iată-ne, 
după acest atît 
de neprevăzut și 
emoționant mo
ment, ajunși la 
Combinatul side
rurgic Baoshan. 
Ceea ce îl im
presionează pe 
reporter e faptul 
că tovarășii chi
nezi vor să ne 
spună totul, „ca‘ 
între prieteni".

Ce reținem, în 
esență, din' mul
țimea de explica
ții date ? Că a- 

combinat 
uriul 
mai 
China.

din 
mari 

Că Fabrica de fibre poliesterice nr. 2, datâ în funcțiune 
recent în cadrul Combinatului petrochimic din Shanghai, 

aflat în plină construcție

din 
gradul de meca
nizare și automa
tizare îl situează 
în primele 10 din
lume. Că însăși construcția combina
tului are o legendă care, măcar 
pe scurt, merită să fie cunoscută. 
Solul ales pentru înălțarea acestui 
gigant este moale și nisipos. Or, cum 
bine se știe, pe nisip nu rezistă nici 
castelele de joacă ale copiilor. Ei 
bine, constructorii. chinezi au rezol
vat și o asemenea problemă". Cum ? 
Prin efectuarea de lucrări suplimen
tare de consolidare a fundației cu 
piloți de beton și piloți de țevi de 
oțel, iar la terenul de depozitare a 
minereurilor prin folosirea, pentru 
consolidare, chiar a unor chesoane 
de nisip extras din fluviu. Con
strucția a început în decembrie 1978, 
iar după prima etapă, combinatul 
ocupă deja o suprafață de 11,2 kmp, 
înălțarea sa fiind ■ opera a peste 
50 000 de muncitori și specialiști din 
sectoare dintre cele mai diferite. Dar 
și producția acestei mari unități si
derurgice va fi pe măsura acestui 
efort. în 1985 va produce anual 3 
milioane tone de fontă, 3.1 milioane

tone de oțel, 500 000 tone țevi din 
oțel și circa 2 milioane tone de lin
gouri.

...Viitorul combinat este socotit de 
pe acum „inima de oțel" a Shan- 
ghaiului și a țării. O inimă care-și 
revarsă, împreună cu altele, „pulsa
țiile" ei industriale în marea inimă 
a muncii. Statisticienii afirmă, pe 
bază de fapte, că într-o singură ju
mătate de zi, Shanghaiul produce în
treaga producție de oțel a Chinei 
din anul 1949. De asemenea, că in 
1982, industria acestei mari citadele 
a muncii a realizat o producție 
globală în valoare de peste 82 mi
liarde de yuani. De aceea este și ră- 
mîne inima țării. Cine vrea să facă 
cunoștință cu „pulsul" industrial mo
dern al Chinei trebuie să înceapă 
prin a cunoaște Shanghaiul. Ca oraș 
avanpost al dezvoltării Chinei so
cialiste.

Constantin PRIESCU

UN MARE ZACAMÎNT DE I 
URANIU a fost descoperit in de
partamentul Puno din Peru, a I 
anunțat președintele Institutului 
național peruan de energie nuclea
ră, generalul Juan Barrera Delgado. I 
Relevind că, prin proporțiile sale, 
noul zăcământ ar putea situa Repu
blica Peru printre țările cele mai | 
bogate în uraniu, generalul a evi
dențiat intenția statului peruan de 
a utiliza aceste rezerve in scopuri 
pașnice.

„Să fie respectat dreptul popoarelor din America Centrală
de a-și făuri propriile destine!“

Declarația președintelui partidului de guvernămînt din Mexic
CIUDAD DE MEXICO (Ager

pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Mexico. Adolfo Lugo Ver
duzco, președintele Partidului Revo
luționar Instituțional (P.R.I.) — de 
guvernămint — s-a pronunțat îm
potriva imixtiunilor străine in tre
burile interne ale statelor, pentru 
asigurarea unui climat stabil de 
pace și cooperare în America Latină 
și zona caraibiană — transmite 
agenția Prensa Latina. El â-' eviden
țiat poziția constructivă a tării sale 
in favoarea păcii în America Cen
trală și a subliniat necesitatea ca 
popoarele din regiune să fie lăsate 
să-și făurească independent vii
torul.

Adolfo Lugo Verduzco a reliefat, 
totodată, imperativul ca toate con-

troversele să fie soluționate prin 
mijloace pașnice, prin negocieri po
litice. transmite agenția.

★
SAN SALVADOR 

Forțele insurgente
— care au declanșat _ ______ ____
anvergură in regiunea de est a țării
— au atacat trupele trimise împo
triva lor pe o arie de aproximativ 
300 km pătrați, în zona departamen
telor Chalatenango și Santa Ana — 
transmite agenția Prensa Latina, 
citind comunicate ale postului 
de radio al Frontului Farabundo 
Marți pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) din Salvador. „Radio 
Venceremos". în prezent se dau 
lupte grele in preajma localităților 
San Miguel și Morazan — a precizat 
postul de radio.

(Agerpres). — 
salvadoriene 

o ofensivă de

ORIENTUL MIJLOCIU
• Poziția Siriei în problema retragerii forțelor sale din Liban
• Reuniunea extraordinară a Departamentului militar al

Organizației pentru
PARIS 2 (Agerpres). —-Intr-un in

terviu acordat ziarului „Le Monde", 
ministrul sirian al informațiilor. Ah
med Iskandar Ahmed, a arătat că Si
ria „pune o singură condiție pentru. 
retragerea forțelor sale din Liban : 
evacuarea necondiționată și preala
bilă a forțelor israeliene din această 
țară" — informează agenția France 
Presse. Siria, a menționat el. consi
deră că problema libaneză nu este 
decît un aspect al conflictului din 
Orientul Mijlociu. Precizînd că țara, 
sa rămîne hotărită să obțină elibe
rarea înălțimilor Golan, el a subli-

Eliberarea Palestinei
niat că „problema fundamentală o 
constituie dreptul poporului pales
tinian la autodeterminare și la edi
ficarea unui stat propriu".

DAMASC 2 (Agerpres). — în ca
pitala Siriei a avut loc o reuniune 
extraordinară lărgită a Departamen
tului militar al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, prezidată de 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P., șeful de
partamentului militar. Au fost exa
minate ultimele evoluții din Orientul 
Mijlociu și ale problemei palesti
niene.
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