
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Expresie a sentimentelor de profundă stimă și înțelegere 
care leagă partidele și popoarele celor două țări, a 
hotărîrii comune de a extinde și aprofunda colaborarea 
rodnică, reciproc avantajoasă, în interesul progresului 
construcției socialiste, al păcii și destinderii internaționale

IERI, LA BRAȘOV, A AVUT LOC

ADUNAREA CONSACRATĂ PRIETENIEI ROMĂNO-CHINEZE
Moment de înaltă 

semnificație 
al rodnicului dialog

Un moment deosebit al vizitei 
întreprinse Ia Brașov de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și 
tovarășul Hu Yaobang. secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, l-a constituit 
adunarea consacrată prieteniei ro- 
mâno-chineze, găzduită de sala 
sporturilor din localitate.

Brașovul trăiește din nou momen
te de intensă emoție. Străzile orașu
lui, arterele ce conduc spre locul de 
desfășurare a adunării consacrate 
prieteniei româno-chineze sint inun
date de o mare mulțime de oameni, 
care poartă portretele celor doi con
ducători de partid, steaguri româ
nești și chineze. Pe mari eșarfe șînț 
înscrise urări la adresa prieteniei și 
colaborării militante dintre popoarele 
român și chinez. Costumele populare 
de o neasemuită măiestrie, cîntecele 
și jocurile populare născute pe ■ aces
te locuri întregesc, alături de gra
țioasele mișcări ale sportivilor, gran
doarea și frumusețea acestei zile 
consacrate aici, pe meleagurile bra
șovene, sentimentelor statornice de 
prietenie care leagă partidele, țările 
și popoarele noastre.

La acest eveniment cu largi și bo
gate semnificații în cronica rela
țiilor dintre partidele, țările și po
poarele noastre au fost prezenti nu
meroși oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile acestui pu
ternic centru industrial și cultural al 
României socialiste.

Sosirea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Hu Yaobang a fost în- 
timpinată. de asemenea, cu înde
lungi aplauze si urale. cu ovații 
nesfirșite. cu un însuflețitor entu
ziasm. Se dă astfel expresie satisfac
ției deosebite pe care, alături de 
întregul nostim popor, cei prezenti o 
nutresc fată de extinderea și apro
fundarea continuă a bunelor relații 
româno-chineze, convingerii lor 
nestrămutate că noua întîlnire dintre 
cei doi conducători de partid se va 
înscrie ca un moment de cea mai 
mare importantă in evoluția rapor
turilor dintre popoarele noastre.
(Continuare în pag. a III-a)

Astăzi, în jurul orei 14,15, 
posturile de radio și televiziune 
vor transmite direct ceremo
nia plecării tovarășului Hu 
Yaobang, secretar general al 
Comitetului Centrai al Partidu
lui Comunist Chinez, care, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a efectuat o vi
zită oficială de prietenie în țara 
noastră.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
HU YAOBANG

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragă tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Dragi tovarăși.
Astăzi, sosiți Ia Brașov, renumit 

centru industrial al României, 
ne-am bucurat de o primire deo
sebit de călduroasă din partea 
dumneavoastră. Doresc să folosesc 
prilejul acestui miting pentru a 
vă exprima dumneavoastră, popu
lației întregului județ Brașov și, 
prin dumneavoastră, tuturor mun
citorilor, țăranilor și intelectuali
lor din România, care militează 
pentru construirea măreței lor pa
trii socialiste, eroicului popor ro
mân un salut frățesc și înalte con- 
siderațiuni din partea clasei mun
citoare chineze, a poporului chi
nez. (Aplauze puternice. Urale).

Ne aflăm de cîteva zile pe pă- 
mîntul minunatei dumneavoastră 
țări. în acest timp am vizitat re
numita întreprindere de mașini 
grele București și am admirat car
tiere de locuințe din Capitală. Am 
vizitat modernul Combinat side
rurgic Galați și Șantierul naval 
Constanța, care poate să constru
iască uriașe tancuri petroliere de 
150 mii de tone; am vizitat, de 
asemenea, grandioasele șantiere 
ale centralei nucleare și ale e- 
cluzei de la Agigea de pe Cana
lul Dunăre — Marea Neagră, pre
cum și întreprinderea agricolă de 
stat Mangalia, care s-a construit 
pe un loc pustiu, fiind acum o 
unitate socialistă cu agricultură in
tensivă. în cursul zilei de astăzi am 
vizitat întreprinderea de autoca
mioane „Steagul roșu", care are 
relații de strînsă colaborare cu țara 
noastră. în cursul acestor vizite am 
luat cunoștință direct de entuzias
mul cu care făuriți viața nouă so
cialistă, de înaltele dumneavoastră 
aspirații, de marele elafi cu care 
acționați pentru transformarea în
fățișării patriei. Totodată, am luat 
cunoștință direct de prietenia dum
neavoastră revoluționară sinceră și 
nobilă față de poporul chinez. în 
prezent, întregul popor român, 
strîns unit în jurul Partidului Co
munist Român, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, militează 
cu încredere fermă și voință dîrză 
pentru ridicarea construcției so
cialiste pe o nouă treaptă de dez
voltare multilaterală, pentru reali
zarea obiectivelor stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na
țională ale Partidului Comunist 
Român. Am petrecut aceste zile în 
oceanul prieteniei poporului ro
mân. Vom duce cu noi în țară și 
vom aduce la cunoștința clasei 
muncitoare, a întregului popor chi

nez sentimentele dumneavoastră 
de profundă prietenie, experiența 
în construcția socialistă și elanul 
dumneavoastră în muncă, vom 
transforma toate acestea într-o pu
ternică forță motrice pentru întă
rirea prieteniei chino-române și a 
voinței noastre de luptă. (Aplauze 
îndelungate. Urale).

Ieri s-a aniversat ziua constitui
rii gloriosului Partid Comunist 
Român. Constituirea Partidului 
Comunist Român a marcat tre
cerea luptei poporului român într-o 
nouă etapă istorică. Sub conducerea 
partidului, în deceniile de după 
preluarea puterii și, îndeosebi, în 
cei 18 ani de cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este secretarul general 
al partidului, poporul român, ac- 
ționînd unit, a obținut mărețe yic- 
•torii -în toate domeniile revoluției "țirincipiilor independenței'și suve-
și construcției socialiste. Istoria de
monstrează că Partidul Comunist 
Român este un partid care mili
tează neîncetat pentru apărarea 
intereselor poporului, pentru salv
gardarea independenței și suvera
nității țării, pentru triumful socia
lismului și comunismului ; un 
partid cu spirit creator, care acțio
nează pentru aplicarea principiilor 
generale ale socialismului științific 
la condițiile concrete ale Româ
niei ; un partid care se pronunță cu 
fermitate pentru internaționalism 
proletar, pentru independență, pen
tru apărarea normelor juste ale 
relațiilor reciproce dintre partide ; 
un partid ferm, care continuă și 
dezvoltă tradițiile de luptă înde
lungată ale poporului român. 
(Aplauze puternice). Este normal 
ca un asemenea partid să fie un 
glorios detașament al mișcării co
muniste internaționale și să se 
bucure de stimă din partea maselor 
largi ale popoarelor revoluționare 
■din țară și de peste hotare. (Urale).

Astăzi este ziua independenței 
gloriosului popor român. De-a lun
gul veacurilor, poporul român, 
luptînd generație după generație, 
aducînd grele jertfe, a ținut piept 
agresiunilor barbare succesive ale 
cîtorva mari imperii, a luptat pen
tru apărarea independenței și fiin
ței naționale, pentru unirea țării și 
libertatea poporului, dobîndind în 
cele din. urmă victoria, înscriind 
strălucite pagini în istoria țării. 
Poporul chinez a dus, și el, o eroică 
luptă îndelungată de rezistență îm
potriva colonialismului și imperia
lismului. Similitudinea trecutului 
istoric a unit și mai mult sufle
tește popoarele țărilor noastre. 
Toate acestea ne-au făcut să ne 
dăm și mai profund seama că un 
asemenea popor eroic cum este po
porul român nu poate fi supus de 

nici o forță brutală, că o națiune 
atît de iubitoare de independență 
și libertate și care trăiește în orîn- 
duirea socialistă are cu certitudine 
un mare viitor luminos. Așa cum 
spunea marele dumneavoastră poet 
patriot din secolul al XIX-lea — 
Mihai Eminescu :

„Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie 
La trecutu-ți mare, mare viitor !“ 
(Aplauze. Urale).

Poporul român a stat întot
deauna în primele rînduri ale 
luptei pentru salvgardarea păcii în 
lume, pentru progresul omenirii. 
Vă opuneți cu fermitate politicii 
de forță și dictat, politicii de ames
tec în treburile interne ale statelor 
suverane și politicii de împărțire a 
sferelor de influență. Vă pronun
țați cu fermitate pentru respectarea 

ranității, integrității teritoriale, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, pentru 
respectarea dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî liber propria sa 
cale de dezvoltare. Vă pronunțați 
împotriva cursei înarmărilor, în
deosebi a celei nucleare, pentru 
dezarmare, pentru retragerea tutu
ror trupelor străine în limitele gra
nițelor naționale, pentru crearea 
de zone ale păcii și colaborării, fără 
arme nucleare. Sprijiniți mișcarea 
de nealiniere și mișcările de masă 
pentru pace. Ne exprimăm deplina 
adeziune și sprijinim pozițiile 
dumneavoastră juste. Lenin spu
nea : „Nu poate fi socialist prole
tariatul cari) se împacă cu oricît 
de mică violență din partea pro
priei sale națiuni împotriva altor 
națiuni". Partidele și țările noastre 
au permanent în minte această 
mare învățătură a lui Lenin, nu 
pretind nici un petic de pămînt de 
la nici o altă țară și se pronunță, 
totodată, cu fermitate împotriva 
agresiunii, indiferent de pretextul 
sub care se recurge la ea. 
(Aplauze).

Cu prilejul actualei noastre vizi
te am abordat cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și cu ceilalți tovarăși 
români din conducere probleme ale 
intensificării continue a colaboră
rii dintre partidele noastre. Sîntem 
cu totul de acord cu concepția pri
vind întărirea unității și colabo
rării dintre partidele comuniste pe 
baza menținerii ferme a indepen
denței și considerăm că trebuie să 
intensificăm continuu, pe această 
bază, colaborarea dintre partidele 
chinez și român. Vom intensifica 
schimburile de experiență între 
cele două partide în domeniul con
strucției socialiste, vom întări uni-
(Continuare în pag. a III-a)

Dragă tovarășe Hu Yaobang, 
Stimați tovarăși,

De Ia tribuna marii adunări 
populare consacrate prieteniei ro
mâno-chineze, doresc încă o dată 
să adresez un călduros salut revo
luționar și frățesc tovarășului Hu 
Yaobang, secretarul general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, celorlalți tovarăși și 
prieteni chinezi, reprezentanți ai 
marelui popor chinez, și să le urez 
încă o dată succese în întreaga lor 
activitate. (Urale puternice, aplau
ze îndelungate).

Folosesc acest prilej pentru a vă 
adresa dumneavoastră, participan- 
ților la această adunare populară, 
tuturor oamenilor muncii din mu
nicipiul și județul Brașov un salut 
'călduros, împreună cu cele mai 
bune urări. (Aplauze puternice, 
urale).

Tovarășul Hu Yaobang se află de 
5 zile în țara noastră și se poate 
spune că întreaga desfășurare a vi
zitei, convorbirile avute împreună, 
într-un spirit de profundă stimă și 
înțelegere reciprocă, au constituit 
o" nouă și puternică manifestare a 
prieteniei româno-chineze, a hotă
rîrii partidelor și popoarelor noas
tre de a adăuga noi și noi elemente 
acestei mari și trainice prietenii. 
(Aplauze puternice).

Sint bine cunoscute raporturile 
tradiționale de prietenie, colabora
re și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist Chinez, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Chineză, dintre popoarele 
celor două țări.

Doresc să subliniez și în cadrul 
acestei adunări populare că rela
țiile dintre partidele și țările noas
tre sînt rodul activității și eforturi
lor comune, desfășurate de-a lun
gul multor ani, că ele se bazează 
pe profunda încredere reciprocă, 
pe principiile socialismului științi
fic, pe cauza luptei pentru liberta
te, pentru pace și socialism. 
(Aplauze puternice, urale).

Popoarele și partidele noastre au 
conlucrat activ și s-au sprijinit re
ciproc în multe împrejurări grele, 
în lupta pentru dezvoltarea lor 
economico-socială și edificarea so
cietății socialiste și, totodată, în so
luționarea multor probleme com
plexe internaționale. Un rol deose
bit în dezvoltarea și întărirea prie
teniei și colaborării româno-chine
ze l-au avut întîlnirile și convorbi
rile purtate cu tovarășii Mao Ze
dong și Zhou Enlai, precum și vi
zita de acum un an și convorbirile 
cu tovarășul Hu Yaobang, care au 
deschis noi perspective dezvoltării 
și întăririi prieteniei și colaborării 
între țările, partidele și popoarele 
noastre. (Urale puternice, îndelun
gate).

Actuala vizită în România a to
varășului Hu Yaobang este un 
răspuns la vizita pe care am 
efectuat-o în China în aprilie 
anul trecut și, în același timp, 
o continuare firească a întîl- 
nirilor frecvente din ultimii ani 
la nivelul conducerii celor două 
partide și state. în cursul prezen
tei vizite, împreună cu tovarășul 
Hu Yaobang am dat o deosebită 
apreciere rezultatelor obținute 
pînă în prezent în înfăptuirea 
hotărîrilor și înțelegerilor privind 
dezvoltarea pe multiple planuri a 
relațiilor româno-chineze în dome
niile economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte sectoare, precum 
și contactele și schimburile de ex
periență pe linie de partid și de 
stat.
- Am exprimat hotărîrea noastră 
comună de a acționa în continuare 
pentru ridicarea la un nivel și mai 
înalt a colaborării și conlucrării 
româno-chineze pe baza principii
lor socialismului științific, a depli
nei egalități, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și întrajutorării tovărășești în toa
te domeniile. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Sîntem convinși că aceasta este 
în interesul și spre binele ambelor 
noastre popoare, al desfășurării cu 
succes a construcției socialiste în 
cele două țări și, totodată, repre
zintă o contribuție la cauza gene
rală a colaborării, socialismului, 
progresului și păcii în lume. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

în timpul convorbirilor avute 
cu tovarășul Hu Yaobang am 
făcut un larg schimb de experien
ță și ne-am informat reciproc cu 
privire la mersul construcției so
cialiste în țările noastre. Tova
rășul Hu Yaobang ne-a prezentat 
unele din succesele obținute de 
poporul chinez în dezvoltarea eco
nomico-socială a patriei sale. De
altfel, cu prilejul vizitelor — in
clusiv în cursul vizitei de acum 
un an — am putut să constat 
nemijlocit marile realizări obți
nute de poporul prieten chinez 
în toate domeniile de activitate, 
entuziasmul cu care acționează 
sub conducerea Partidului Comu
nist Chinez pentru construcția 
socialismului, pentru întărirea eco
nomico-socială, a independenței 
Chinei. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Pe noi toți ne bucură realizările 
oamenilor muncii, ale poporului 
chinez în înfăptuirea în viață a 
hotărîrilor Partidului Comunist 
Chinez privind transformarea Chi
nei populare într-un puternic stat 
socialist, cu o agricultură, indus
trie și știință moderne, cu un nivel 
de trai și civilizație tot mai ridi
cat. Dăm o înaltă apreciere aces

tor realizări și urăm din toată 
inima comuniștilor chinezi, harni
cului popor chinez noi și tot mai 
însemnate succese în opera de 
construire a socialismului în patria 
sa. (Aplauze puternice, urale în
delungate).

Ne este cunoscut trecutul glorios 
de luptă al Partidului Comunist 
Chinez, care, timp de decenii, a 
organizat și condus lupta poporu
lui chinez împotriva imperialis
mului și colonialismului, a asigu
rat eliberarea Chinei și trecerea 
la construirea societății socialiste. 
(Aplauze puternice, îndelungate). 
Ne sînt, de asemenea, cunoscute 
preocupările și activitatea depusă 
de Partidul Comunist Chinez, pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre 
partidele comuniste și muncitorești 
pe o bază nouă, pentru afirmarea 
principiilor de egalitate și ale soli
darității internaționale. (Aplauze 
puternice).

Acordăm, de asemenea, o deo
sebită însemnătate rolului Parti
dului Comunist Chinez și Republi
cii Populare Chineze în viața in
ternațională, contribuției lor actir 
ve la lupta popoarelor pentru a- 
părarea și întărirea independenței 
naționale, împotriva politicii im
perialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste, pentru promovarea cauzei 
socialismului, păcii și colaborării 
internaționale. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
în zilele de cînd se află în țara 

noastră, tovarășul Hu Yaobang a 
vizitat cîteva obiective economice 
importante din București, Constan
ța, Galați, Brașov și a putut cu
noaște, astfel, nemijlocit unele din 
realizările și preocupările poporu
lui român, entuziasmul și hotă
rîrea oamenilor muncii de a înfăp
tui neabătut politica partidului și 
statului nostru, pentru edificarea 
socialismului și comunismului în 
România. (Aplauze puternice).

Congresul al XII-lea al Partidu
lui Comunist Român a stabilit ca 
obiectiv strategic fundamental tre
cerea României la un nou stadiu 
de dezvoltare, realizarea unei noi 
calități a muncii și vieții în toate 
domeniile de activitate, iar Confe
rința Națională a partidului, din 
decembrie anul trecut, a analizat 
pe larg stadiul actual al construc
ției socialiste din patria noastră și 
a adoptat o serie de programe me
nite să asigure înfăptuirea neabă
tută a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea, a Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism. (Aplauze pu
ternice).

Pe baza rezultatelor obținute în 
primii 2 ani ai actualului cincinal,
(Continuare în pag. a III-a)
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI HU YAOBANG
în aceeași caldă și tovărășească atmosferă, de stimă și colaborare în spiritul 

bunelor raporturi prietenești româno-chineze, duminică au continuat

Convorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hu Yaobang

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hu Yaobang au fost 

primiți ieri de locuitorii municipiului Brașov cu entuziasm, 

cu sentimente de înaltă stimă și aleasă prețuire

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România,. și tovarășul Hu 
Yaobang, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Chinez, au avut, duminică. 8 mai, în 
stațiunea Neptun, o nouă rundă de 
convorbiri.

Cu acest prilej, tovarășul Hu 
Yaobang a înfățișat impresiile deose
bite din călătoria făcută în județele 
Galați și Constanța, care — asemenea 
vizitei întreprinse în Capitală — i-a 
oferit posibilitatea să cunoască 
nemijlocit din înfăptuirile poporului 
român, sub conducerea partidului, a 
secretarului său general, în opera de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Secretarul general 
al C.C. al P. C. Chinez a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor remarcabile 
dobindite de România socialistă în 
dezvoltarea economico-socială a ju
dețelor patriei, precum și a unor ra
nguri. de vîrf ale economiei naționale, 
in creșterea pipdțipti^i iâStîcpie, ÎYer 
getale și animale, în-valorificarea tu
ristică a frumuseților naturale ale 
țării, în ridicarea continuă a nivelu

BEIJING — Trimisul Agerpres, 
Neagu Udroiu, transmite : Presa 
centrală din Republica Populară 
Chineză, radioul și televiziunea au 
informat despre noua rundă de 
convorbiri dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Hu Yaobang, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, menționind că este cel 
de-al treilea schimb de vederi 
dintre cei doi conducători de 
partid de la sosirea in tara noas
tră a distinsului oaspete ■ chinez.

„Vizita secretarului general Hu 
Yaobang in România continuă. 
Ieri dimineață a avut loc o nouă 
întrevedere cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu". Acesta este titlul cules 
cu caractere mari, apărut luni în 
prima pagină a „ZIARULUI PO
PORULUI". însoțite de fotografii 

lui de trai, material și spiritual, al 
oamenilor muncii. Conducătorul 
Partidului Comunist Chinez a adre
sat — și de această dată — profunde 
mulțumiri pentru cordialitatea și 
ospitalitatea cu care a fost întîmpinat 
pretutindeni în țara noastră.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hu 
Yaobang au continuat schimbul de 
păreri, in probleme de interes comun, 
care a pus din nou in evidență hotă- 
rirea ambelor părți de a întări și mai 
mult conlucrarea dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Chinez, de a extinde și aprofunda 
colaborarea multilaterală dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Chineză, pe plan po
litic, economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii. A fost ex
primată convingerea că promovarea 
largă a colaborării prietenești și rod
nice dintre cele două partide și țări, 
atit pe tărîm bilateral, cit și în sfera 
vieții internaționale, este in folosul 
și spre binele popoarelor, român și 
chinez, al progresului Ișj' .prpșpefițăț,ii 
Tor. al edificării noii orinduiri iii 
România și China. în interesul cauzei 
generale a socialismului și păcii în 
lume.

fepre
ale obiectivelor industriale vizitate 
de secretarul general al C.C. al 
P.C. Chinez in ultimele zile, re
portajele transmise de corespon
denții speciali chinezi aflați in 
România cuprind relatări despre
întîlnirile cu oamenii muncii, apre
cierile oaspetelui chinez la adresa 
celor văzute, a eforturilor poporu
lui român pentru făurirea socialis
mului in patria noastră.

Secretarul general al C.C. al 
P.C. Chinez. Hu Yaobang. relevă 
presa din Beijing, a afirmat că ceea 
ce a văzut în România de la so
sirea sa i-a dat posibilitatea să 
înțeleagă mai bine succesele uriașe 
obținute de poporal român în con
strucția socialismului. „Sint pe 
deplin convins — a spus el — că 
poporul român poate să-și asigure, 
sub conducerea partidului comu
nist, in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o viață și mai fericită, 
și mai strălucitoare", relevă ziarele 
chineze.

Convorbirile au decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie, stimă și 
Înțelegere reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Hu 
Yaobang. secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Chinez, s-au reintilnit, duminică, 
după convorbiri, in stațiunea Neptun, 
în cadrul unui dejun, care s-a desfă
șurat în aceeași ambianță caldă, 
prietenească.

La dejun au participat tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Stoian. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Constanța al 
P.C.R.

Au luat parte tovarășii Qin Jiwei, 
membrii’ supleant al Biroului Politic 
ai c.c. iârfip. c. chiftea: TQiatiT • shi, ■ 
membru supleant al Secretariatului 
C.C. al P. C. Chinez, șeful Secției re
lații externe a C.C. al P. C. Chinez.

eforturile constructive aie poporului român"
Relatind despre vizita tovarășu

lui Hu Yaobang în județele Galați 
și Constanța, ziarele chineze scot 
în evidență ambianta de caldă 
prietenie în care aceasta a avut

Relatări ale presei 
si radioteleviziunii chineze
Ioc. prezentind obiectivele indus
triale, agrare și social-culturale 
vizitate.

După ce este făcută prezentarea 
Combinatului siderurgic Galați, a 
cărui importanță in ansamblul in
dustriei metalurgice românești a 
fost subliniată cu acest prilej, co
respondenții de presă care îl în
soțesc pe distinsul oaspete chinez 
in România relevă impresia lăsată

Tovarășii Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Hu Yaobang, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
au fost, luni, 9 mai. oaspeți ai lo
cuitorilor județului Brașov. Pe în
tregul traseu străbătut de la Bucu
rești, locuitorii frumoaselor așezări 
prin care a trecut coloana oficială 
de mașini au ținut, prin calde mani
festări de stimă și prețuire, să dea 
glas sentimentelor lor de satisfacție 
și deplină aprobare, cu care întregul 
nostru popor salută noul dialog la 
nivel înalt româno-chinez. Cei doi 
conducători de partid au. răspuns cu 
prietenie acestor calde manifestări.

După ce a străbătut frumoasele 
stațiuni de pe Valea Prahovei, co
loana de mașini s-a oprit la intrarea 
în municipiul Brașov, puternic cen
tru industrial al României socialiste, 
ale cărui dezvoltare și înflorire conti
nuă sînt legate de numele tova
rășului Nicolae .Ceaușescu, conducă
torul partidului!*și statului nostru, de 
activitatea să neobosită pentru în
făptuirea politicii partidului de 
dezvoltare armonioasă a tuturor 
localităților patriei. Pe o mare pan
cartă era înscrisă. în limbile română 
și chineză, urarea ..Bine ați venit, 
dragi oasoeți !“. încadrată de drape
lele de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Chineze.

Făcîndu-se mesagerul simțăminte- 
lor pe care le trăiesc in această zi 
toți locuitorii județului Brașov, to
varășul Marin Enache, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-secre
tar al Comitetului județean Brașov 
al P.C.R.. a urat tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Hu Yaobang. celorlalți 
oaspeți un călduros bun sosit pe 
aceste frumoase plaiuri românești.

In întimpinarea celor doi conducă
tori de partid au venit, de asemenea, 
reprezentanți ai organelor locale, nu
meroși oameni ai muncii din mu
nicipiul Brașov, care au aclamat în
delung pentru prietenia româno-chi- 
neză, pentru continua dezvoltare a 
relațiilor dintre cele două partide, 
țări și popoare ale noastre.

După datina străbună, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hu Yaobang 
au fost intimpinați cu tradiționala 
pline și sare, au fost invitați să gus
te din ploștile cu vin, simboluri pe
rene ale roadelor pămîntului stră
moșesc. Tineri și tinere, în splendi
de costume populare, născute din 
hărnicia, indeminarea și simțul pen
tru frumos ale oamenilor acestor 
locuri, au oferit celor doi conducă
tori de partid buchete de flori.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Hu Yaobang sint însoțiți in această 
vizită, din partea română, de tovară
șii Emil Bobu, Ion Dincă, Miu Do- 
brescu. iar din partea chineză de to
varășii Qin Jiwei, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, Qiao Shi. membru supleant 
al Secretariatului C.C. al P.C. Chi
nez. șeful secției relații externe a 
C.C. al P.C. Chinez, de alte persoa
ne oficiale române și chineze.

Sint prezenți, de asemenea, amba
sadorul României la Beijing și am
basadorul R.P. Chineze la Bucu
rești.

întregul oraș a îmbrăcat astăzi 
haine de sărbătoare. De-a lungul 
principalelor artere ale orașului, mii 
de locuitori ai municipiului au ținut 
să fie prezenți la acest moment sem
nificativ din cronica relațiilor de 
prietenie de îndelungată tradiție din
tre popoarele român și chinez. 
Oamenii muncii din această pu
ternică citadelă industrială, oraș 

de organizarea marii. platforme in
dustriale, dotarea ei cu instalații 
de mare randament, de tehnologia 
avansată și gradul inalt de tehni
citate al utilajelor folosite.

Consemnînd apoi prezența tova
rășului Hu Yaobang pe șantierul 
primei centrale atomoelectrice de 
Ia Cernavodă, corespondenții de 
presă subliniază că acest proiect 
realizat de România va fi echipat 
într-o măsură importantă cu uti
laje făcute în țara noastră.

„Hu Yaobang, secretarul general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, puternic im
presionat de eforturile remarcabile 
depuse de oamenii muncii din 
România, a calificat Canalul Dună- 
re-Marea Neagră, in construcție, 
drept un proiect magnific și o 
mindrie a poporului român" — 
astfel începe una din coresponden
țele publicate de presă.

Presa a prezentat, de asemenea. 

al hărniciei și al muncii înfră
țite, . au dat glas, în același timp, 
sentimentelor lor de prețuire, de sti
mă și aleasă recunoștință față de 
conducătorul partidului și statului 
nostru.- tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a cărui nouă prezență în mijlocul 
lor s-a constituit, ca în atîteâ alte 
rînduri, intr-un nou prilej de expri
mare a unității lor de neclintit în 
jurul partidului și al secretarului 
său general, intr-o ocazie fericită de 
a mulțumi celui mai iubit fiu al po
porului nostru pentru tot ce a făcut 
și face pentru ca România socialistă 
să se înalțe pe noi culmi de pro
gres, bunăstare și civilizație.

Întîlmre la comitetul județean 
de partid

Aceeași manifestare entuziastă, 
călduroasă are loc și în fața sediului 
CdmitetrilUî ’ județean Brașov- al 
P.C.Tli- Numeroși oameni ai; muncii .îi

aclamă îndelung pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hu Yaobang.

O gardă militară, alcătuită dintr-o 
companie de vînători de munte, pre
zintă onorul. Pe mari pancarte sînt 
înscrise urările : ..Trăiască prietenia 
frățească și colaborarea militantă 
dintre poporul român și poporul chi
nez !“, „Trăiască prietenia româno- 
chineză !“. Cei prezenți poartă por
tretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Hu Yaobang. flutură, sub acest 
soare generos de primăvară, drapele- 

aspecte din timpul vizitării Șantie
rului naval Constanța, evidențiind 
rolul și locul acestuia în construc
ția de nave a țării noastre, calda 
primire făcută de colectivul marii 
unități constănțene distinsului 
oaspete.

După referirile la următorul 
obiectiv al vizitei, întreprinderea 
agricolă de stat Mangalia, presa 
chineză subliniază faptul că tova
rășul Hu Yaobang a avut prilejul 
să admire și frumosul peisaj de pe 
litoralul Mării Negre, centrele tu
ristice ridicate aici.

Corespondențele din presă sînt 
fericit completate cu însemnări ale 
prietenilor chinezi ziariști care 
ne-au vizitat țara, cu programe 
radiofonice zilnice de muzică ro
mânească, cu filme și reportaje 
de televiziune difuzate în aceste 
zile, cînd, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul Hu 
Yaobang se află în țara noastră.

,Pe marile bulevarde ale Brașovu
lui au loc momente emoționante, in 
care tineri și virstnici iși manifestă, 
prin cintec și dans, prin aplauze și 
uraie, deplina satisfacție față de 
noul dialog româno-chinez la nivel 
înalt, încrederea că acesta se va în
scrie, prin rezultatele sale rodnice, 
ca un moment deosebit, ca un eve
niment cu adinei semnificații in cro
nica atit de bogată a relațiilor din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez. dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză. dintre 
popoarele român și chinez.

le de stat ale României socialiste și 
Republicii Populare Chineze.

La intrarea în- sediu — locul de 
desfășurare a intilnirii cu reprezen

tanții organelor locale de partid și 
de stat — coral Teatrului muzical din 
Brașov interpretează un cintec de 
întîmpinare ale cărui inflexiuni me
lodice transmit întreaga emoție cu 
care brașovenii, asemenea tuturor lo
cuitorilor patriei noastre, își intim- 
pină, după tradiție, oaspeții dragi.

în cadrul intîlinirii care are loc, 
oaspeții sint informați pe larg de că
tre primul secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R. asupra 
dezvoltării multilaterale a acestor 
meleaguri.

După ce a exprimat marea bucurie 
și profunda satisfacție a comuniști
lor. a tuturor oamenilor muncii bra
șoveni pentru onoarea ce le-a fost 
făcută ca numele județului Brașov 
să figureze în cronica bogată a rod
nicului dialog la nivel înalt româno- 
chinez, vorbitorul a amintit că Bra
șovul. locul in care s-a format un 
puternic detașament al clasei munci
toare din România, păstrează cu emo
ție in amintire eroismul cu care to
varășul Nicolae Ceaușescu a apărat 
aici, de tînăr, interesele fundamentale 
ale clasei muncitoare, ale întregului 
nostru popor în cadrul procesului 
militanților revoluționari comuniști 
care s-a desfășurat in anul 1936.

în cadrul prezentării s-a subliniat 
că un moment crucial in dezvol
tarea economică și socială a Brașo
vului. a întregii Românii, l-a consti
tuit Congresul al IX-lea al P.C.R., 
cînd în fruntea partidului și a țării a 
fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
în această1 perioadă, Brașovul a cu
noscut un efort constructiv fără 
precedent, materializat în înalte, rit
muri de dezvoltare, >> însoțit în per
manență de creșterea nivelului de 
trai și a calității vieții tuturor locui
torilor săi. S-a subliniat, de aseme

nea, că în toți acești ani comitetul 
județean de partid, organele și orga
nizațiile de partid, colectivele de oa
meni ai muncii din județ au primit 
un sprijin direct, permanent și pre
țios din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care, in cadrul dialogului 
său continuu cu țara, cu făuritorii de 
bunuri materiale și spirituale, s-a 
întîlnit în nenumărate landuri cu cei 
ce trăiesc și muncesc pe meleagurile 
brașovene.

Arătînd că bilanțul realizărilor pe 
primele patra luni al,e acestui an este 
pozitiv, asigurîndu-se depășirea 
obiectivelor planului la toți indicato
rii de bază, vorbitorul a subliniat că 
aceste rezultate reflectă înțelepciu
nea cu care partidul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal asigură 
dezvoltarea armonioasă și echilibrată 
a economiei noastre naționale, chiar 
și in împrejurările complexe și 
contradictorii în care evoluează eco
nomia mondială. Aceste rezultate re
flectă, în același timp, hărnicia și 
dăruirea cu care acționează colecti
vele de oameni ai muncii brașoveni 

pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin, adeziunea și sprijinul ferm 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, la ela
borarea și înfăptuirea căreia to
varășul Nicolae Ceaușescu a adus și 
aduce o contribuție decisivă.

Asemenea întregului nostru popor, 
locuitorii județului Brașov sint deo
sebit de bucuroși — a arătat vorbi
torul — că relațiile româno-chineze 
cunosc în continuare o puternică În
florire, in folosul ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii și colaboră
rii internaționale. Iată de ce, ei 
salută și cu acest prilej, din adincul 
inimilor, noul dialog dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, și tovarășul Hu Yaobang, secre
tar general al Comitetului Central al 
partidului Comunist Chinez.

în încheierea prezentării, primul 
secretar al comitetului județean de 
partid i-a asigurat pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hu Yaobang 
că Brașovul, unul din județele care 
are cinstea de a participa la colabo
rarea economică dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Chineză, își va aduce in 
continuare contribuția la conlucra
rea fructuoasă, prietenească româno- 
chineză in toate domeniile.

Răsounzind. tovarășul Hu Yaobang 
a arătat că atit el, cit și persoanele 
oficiale chineze care îl însoțesc în 
vizita in țara noastră sint bucuroși 
să fie oasoeții județului Brașov și 
să învețe din experiența celor ce-și 
desfășoară activitatea aici. înaltul 
oaspete s-a referit la bunele relații 
ce se dezvoltă între întreprinderi
(Continuare in pag. a IV-a)
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a rezultatelor din primele 4 luni 
ale acestui an, putem afirma că 
avem toate condițiile și dispunem 
de tot ceea ce este necesar pentru 
ca, printr-o bună organizare a 
muncii, acționînd cu toată hotă- 
rirea și priceperea, să realizăm în 
bune condiții hotărîrile ’Conferin
ței Naționale, prevederile planului 
pe acest an și pe întregul cincinal, 
să ridicăm țara noastră pe noi 
culmi de progres și civilizație, să 
asigurăm ridicarea continuă a bu
năstării materiale și spirituale a 
patriei noastre, întărirea continuă 
a independenței și suveranității, 
sale. (Aplauze puternice, urale).

Mai presus de toate, avem o 
minunată clasă muncitoare, o ță
rănime și o intelectualitate, un 
popor unit, hotărît ferm să facă 
totul pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului 
nostru (Aplauze puternice). Avem 
un partid puternic, care-și înde
plinește cu cinste misiunea istorică 
de forță politică conducătoare, de 
a conduce întregul popor spre 
victoria socialismului și comunis
mului, spre o viață mai bună, li
beră și independentă. (Urale, 
aplauze puternice, prelungite).

Am sărbătorit nu de mult 90 de 
ani de la formarea Partidului 
Social-Democrat al Muncitorilor 
din România, iar ieri am sărbătorit 
62 de ani de la organizarea Parti
dului Comunist Român, continua
torul glorios al tradițiilor de luptă 
revoluționară pentru eliberarea na
țională și socială, care întruchi
pează tot ceea ce a avut și are mai 
bun națiunea noastră socialistă. 
(Aplauze puternice).

Azi sărbătorim Ziua indepen
denței naționale, care a mar
cat afirmarea națiunii române ca 
o forță puternică, în stare să asi
gure poporului o viață nouă și feri
cită, și tot astăzi sărbătorim Ziua 
victoriei asupra fascismului, care 
a găsit armata și poporul român 
alături de armata sovietică — care 
a dat cele mai grele jertfe și a avut 
rolul decisiv în asigurarea victoriei 
— de alte forțe antifasciste în lupta 
pentru zdrobirea definitivă a fas
cismului. (Aplauze puternice, înde
lungate). Toate acestea ne fac să 
ne gîndim că avem datoria față de 
înaintașii noștri, față de toți aceia 
care și-au dat viața în lupta îm
potriva fascismului, pentru victo
ria în cel de-al doilea război mon
dial împotriva hitlerismului, să 
facem totul pentru pace, să nu mai 
admitem înrobirea popoarelor, să 
nu mai admitem manifestările șo- 
viniste, fasciste, de nici un fel, să 
facem totul pentru o lume a 
libertății, a dreptății, a bunăstării 
și fericirii popoarelor. (Aplauze și 
urale îndelungate, puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
în cursul vizitei și al convorbi

rilor, am făcut împreună cu tova
rășul Hu Yaobang și ceilalți tova
răși chinezi un larg schimb de pă
reri cu privire la problemele inter
naționale, la căile întăririi colabo
rării și conlucrării partidelor și ță
rilor noastre pe arena mondială.

Am constatat cu profundă îngri
jorare agravarea situației interna
ționale, care constituie un pericol 
puternic la adresa păcii și indepen
denței popoarelor. ,

Pe arena internațională se con
fruntă cu putere două tendințe dia
metral opuse. Se manifestă, pe de 
o parte, politica imperialistă de do
minație și dictat, de menținere și 
reîmpărțire a sferelor de influență, 
dar în același timp, pe de altă par
te, se afirmă cu tot mai multă for
ță și vigoare voința popoarelor de 
a pune cu desăvîrșire capăt politi
cii imperialiste și colonialiste, de a 
asigura independența, dezvoltarea 
liberă, într-o societate a păcii și 
progresului. (Aplauze puternice).

Se manifestă multe contradicții, 

se adîncesc decalajele între țările 
bogate și sărace, asistăm la inten
sificarea cursei înarmărilor, și în
deosebi a înarmărilor nucleare. în 
lume s-au acumulat uriașe canti
tăți de armamente, îndeosebi nu
cleare, în stare să distrugă de mai 
multe ori întreaga lume. Iată de ce 
problema fundamentală a epocii 
noastre este aceea de a uni toate 
forțele pentru a pune capăt politi
cii de război, politicii de înarmare, 
pentru a impune trecerea la dezar
mare, și în primul rînd la dezar
marea nucleară,- pentru a asigura 
dreptul popoarelor- la libertate, la 
independență, la existență, la via
ță în pace. (Aplauze prelungite, 
urale).

Ne pronunțăm deci cu toată 
hotărîrea pentru trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, și în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, 
în acest cadru, acordăm o atenție 
deosebită opririi amplasării rache
telor cu rază medie de acțiune în 
Europa și retragerii celor existen
te. Știm că amplasarea noilor ra
chete va mări considerabil perico
lul distrugerii continentului nostru, 
a întregii lumi. De aceea, în acest 
an, nu există sarcină .mai impor
tantă decît aceea de a împiedica 
amplasarea noilor rachete ameri
cane și trecerea la retragerea celor 
existente. Aceasta o cer interesul 
fiecărui popor, interesul vieții, al 
existenței fiecărei națiuni. (Aplau
ze prelungite).

Ne pronunțăm ferm pentru so
luționarea tuturor problemelor liti
gioase dintre state numai și numai 
pe calea tratativelor. Oricît de în
delungate ar fi aceste tratative, 
ele reprezintă singura cale, sin
gura alternativă rațională 'pentru 
coexistență pașnică, pentru colabo
rare, pentru a asigura fiecărui po
por dreptul la dezvoltare liberă, 
așa cum o dorește, fără nici un 
amestec din afară. (Aplauze pu
ternice, urale).

Am acordat întotdeauna sprijin 
popoarelor în lupta de eliberare 
națională. Sprijinim activ popoare
le care se mai află sub jugul colo
nial. Acordăm un sprijin activ po
porului namibian și considerăm 
că trebuie făcut totul pentru li
chidarea deplină a robiei colonia
le, pentru a asigura fiecărui popor 
deplina libertate și independență ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

O atenție deosebită acordăm 
problemelor subdezvoltării, reali
zării noii ordini economice mon
diale, care să asigure condiții dez
voltării mai rapide a țărilor ră
mase în urmă, dar, totodată, să 
creeze condiții pentru dezvoltarea 
tuturor națiunilor, pentru reluarea 
activității economice, pentru o eco
nomie bazată pe egalitate, pe o 
nouă ordine monetară internațio
nală, pe deplina egalitate, pe echi
tate și avantaj reciproc. (Aplauze 
puternice).

în cadrul politicii noastre inter
naționale, acordăm o mare însem
nătate relațiilor dintre țările so
cialiste, întăririi solidarității și 
colaborării lor, ca un factor im
portant al afirmării forței și pres
tigiului socialismului, a politicii 
de pace în întreaga lume. în ace
lași timp, dezvoltăm larg relațiile 
cu țările în curs de dezvoltare, 
precum și cu țările capitaliste 
dezvoltate în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice. Considerăm 
că trebuie făcut totul ca toate po
poarele să participe, în deplină 
egalitate, la soluționarea proble
melor complexe ale vieții interna
ționale. Acordăm, în acest sens, o 
mare însemnătate activității miș
cării țărilor nealiniate și conside
răm că revine țărilor mici și mij
locii îndatorirea de a-și întări 
colaborarea și solidaritatea și 
de a acționa împreună cu toate 
forțele antiimperialiste și progre
siste pentru a asigura o nouă or
dine democratică, creșterea rolu
lui Organizației Națiunilor Unite 

în soluționarea problemelor inter
naționale, pentru respectarea drep
tului fiecărui popor la dezvoltare 
liberă, pentru aplicarea fermă în 
viața internațională a principiilor 
deplinei egalități în drepturi, res
pectării independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc, renunțarea cu desăvîrșire 
la politica de forță și de amenin
țare cu forța. (Aplauze puternice).

Un rol important îl au masele 
populare, forțele progresiste . revo
luționare — și, în acest cadru, 
■partidele comuniste și muncitorești 
— în unirea eforturilor popoare
lor pentru o politică nouă, demo
cratică, de pace și colaborare in
ternațională. Acum, la cea de-a 
165-a aniversare de la nașterea 
întemeietorului socialismului știin
țific, Karl Marx, silit mai actuale 
ca oricind chemările sale la soli
daritate, la întărirea colaborării 
proletariatului — completată astăzi 
cu chemarea adresată tuturor po
poarelor asuprite de a se uni pen
tru a asigura o lume nouă, fără 
exploatatori, fără războaie, o lume 
a colaborării egale între toate na
țiunile lumii ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

în cadrul convorbirilor cu tova
rășul Hu Yaobang am ajuns la 
concluzia comună că trebuie să 
conlucrăm strîns în realizarea unei 
colaborări noi în mișcarea revo
luționară, între partidele comunis
te și muncitorești, pentru o nouă 
unitate, bazată pe independența 
fiecărui partid, pe respectul poli
ticii și dreptului fiecărui partid de 
a-și hotărî politica în concordanță 
cu condițiile în care-și desfășoară 
activitatea, de a conlucra împreună 
cu celelalte partide revoluționare, 
cu forțele democratice și progre
siste pentru o lume a păcii, pen
tru o lume a libertății popoarelor. 
(Aplauze, urale îndelungate).

Avem ferma convingere că for
țele progresiste, antiimperialiste, 
popoarele dispun de forța necesară 
pentru a opri drumul spre prăpas
tie, spre război, pentru a asigura 
popoarelor pacea, libertatea, posi
bilitatea de a-și făuri o viață nouă, 
liberă, de bunăstare și fericire ! 
(Aplauze, urale, ovații prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, doresc încă o dată 

să-mi exprim convingerea că vizita 
tovarășului Hu Yaobang în Româ
nia, convorbirile pe care le-am 
avut vor avea o importanță deo
sebită pentru dezvoltarea pe noi 
trepte a solidarității și prieteniei 
dintre partidele și popoarele noas
tre. Aceasta corespunde pe deplin 
intereselor celor două popoare și 
pot afirma că, de comun acord, am 
ajuns la concluzia .că nimic nu va 
putea pune în discuție sau lovi în 
prietenia și în solidaritatea parti
delor și popoarelor noastre ; că ea 
a rezistat și va rezista și se va 
afirma ca o forță nouă, revoluțio
nară în lume. (Urale, aplauze, ova
ții îndelungate).

De comun acord, am subliniat că 
dezvoltarea prieteniei dintre parti
dele și popoarele noastre este în 
interesul nu^numai al celor două 
partide și popoare, dar corespunde 
și intereselor altor partide, altor 
popoare, cauzei generale a socialis
mului, independenței, colaborării și 
păcii în lume ! (Aplauze puternice, 
urale prelungite).

Vă rog, tovarășe Hu Yaobang, 
să duceți cu dumneavoastră în 
patrie sentimentele de stimă și 
prețuire, de caldă prietenie și 
solidaritate pe care poporul român 
le poartă marelui popor chinez, 
împreună cu urările noastre 
fierbinți ca — sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez — să 
obțină noi și tot mai însemnate 
succese în construcția socialistă, în 
înflorirea continuă a patriei sale 
libere ! (Aplauze, ovații, urale în
delungate).

Trăiască prietenia, colaborarea și 
solidaritatea militantă dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist Chinez, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Chineză, dintre poporul 
român și poporul chinez ! (Urale, 
aplauze îndelungate).

Trăiască eroicul Partid Comunist 
Chinez, în frunte cu secretarul ge
neral al Comitetului său Central, 
tovarășul Hu Yaobang ! (Aplauze, 
urale îndelungate).

Să se întărească colaborarea și 
solidaritatea între toate forțele 
progresiste și antiimperialiste ! 
(Aplauze, urale prelungite).

Să triumfe cauza socialismului, 
a progresului, a independenței și 
păcii în întreaga lume ! (Aplauze 
puternice, urale îndelungate. în
tr-o atmosferă însuflețită, miile de 
participanți la mgrea adunare 
populară au ovaționat minute in șir 
pentru colaborarea dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Chineză, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist Chinez, pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hu 
Yaobang, pentru întărirea continuă 
a prieteniei dintre popoarele ro
mân și chinez).

Moment de înaltă semnificație al rodnicului dialog
(Urmare din pag. I)

Adunarea consacrată prieteniei ro- 
mâno-chineze — eveniment memo
rabil in cadrul rodnicului dialog 
purtat în aceste zile in țara noastră 
— a pus cu putere în lumină lio'tă- 
rirea Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist Chinez de a 
întări continuu colaborarea și întra
jutorarea frățească dintre cele două 
țări și popoare, in interesul propă
șirii și dezvoltării lor continue, al 
cauzei socialismului si păcii in lume.

Fundalul scenei este dominat de 
portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Hu Yaobang. de drape
lele de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare Chi
neze. Pe o mare eșarfă sînt inscrise 
cuvinte cu valoare de simbol, cuvin
te ce exprimă dorința comună ca 
prietenia româno-chineză să dăinuie 
în veci, spre binele și fericirea celoi- 
două popoare, angajate cu toate for
țele pe calea edificării noii orînduiri: 
..Să se dezvolte prietenia și cola
borarea multilaterală dintre poporul 
român și poporul chinez !“.

Este o atmosferă de o deosebită 
însuflețire, caracteristică marilor e- 
venimente politice.

Alături de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hu Yaobang, tn prezi
diu iau loc tovarășii Emil Bobu. Ion 
Dincă, Miu Dobrescu, precum și to
varășii Qin Jiwei, Qiao Shi. alte per
soane oficiale române și chineze, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai colectivelor de 
oameni ai muncii din Bra’șpv.

In deschiderea adunării au răsu
nat solemn acordurile imnurilor de 
stat ale Republicii Populare Chineze 
și Republicii Socialiste România.

Adunarea consacrată prieteniei ro
mâno-chineze a fost deschisă de to
varășul Marin Enache. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Brașov al 
P.C.R.. care a spus :

Stimați tovarăși.
îmi revine deosebita, cinste ca. în 

numele Comitetului județean Brașov 
al Partidului Comunist Român, al co
muniștilor. al tuturor locuitorilor a- 
cestor străvechi meleaguri românești, 
să salut cu adine respect și conside
rație prezenta la adunarea consacra
tă prieteniei româno-chineze a tova
rășului Hu Yaobang, secretarul ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, a celorlalți 
oaspeți chinezi, și să exprim, in ace
lași timp, marea bucurie. întreaga 
noastră recunoștință "de a avea din 
nou în mijlocul nostru pe cel mai 
iubit fiu al partidului și poporului 
român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Alături de întregul nostru popor, oa
menii muncii din județul Brașov dau 
o înaltă apreciere vizitei oficiale de 
prietenie întreprinse in țara noas
tră, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de iluștrii soli ai partidu
lui și poporului chinez, în frunte cu 
tovarășul Hu Yaobang, vizită care se 
înscrie ca o nouă și strălucită pa
gină în cronica relațiilor tradiționa
le. de caldă prietenie, solidaritate

CUVlNTAREA TOVARAȘULU 
HU YAOBANG

(Urmare din pag. I)

tatea și cooperarea între cele două 
partide în lupta comună pentru 
apărarea normelor juste ale rela
țiilor internaționale, pentru salv
gardarea păcii în lume, pentru 
cauza progresului omenirii. Cre
dem că, dacă tot mai multe parti
de comuniste și muncitorești vor 
înainta neabătut în această direc
ție, se va putea crea, în mod sigur, 
o nouă situație în relațiile dintre 
partide, se vor înscrie astfel noi 
pagini în istoria mișcării comunis
te, internaționale. (Aplauze).

Cu prilejul acestei vizite am mai 
abordat cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și cu ceilalți tovarăși 
români din conducere perspective
le intensificării continue a schim
burilor și colaborării economice și 
culturale dintre China și România. 
Odată cu creșterea forței econo
mice a celor două țări, cooperarea 
noașțră în aceste domenii se va in

tovărășească și strînsă colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Brașovenii, asemenea tuturor cetă
țenilor patriei noastre, urmăresc cu 
viu interes și se bucură sincer, din 
toată inima, de realizările remarca
bile obținute pe toate fronturile con
strucției socialiste de poporul frate 
chinez, angajat cu toate forțele în 
lupta pentru înfăptuirea politicii 
trasate de Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Chinez, pentru 
transformarea Republicii Populare 
Chineze intr-un puternic stat socia
list, cu o agricultură, industrie și 
știință moderne, cu un nivel de trai 
tot mai ridicat.

Am avut astăzi prilejul fericit de 
a prezenta tovarășului Hu Yaobang 
și celorlalți distinși, oaspeți chinezi 
unele realizări obținute de oamenii 
muncii din acest puternic centru in
dustrial și cultural al României so
cialiste. realizări care reprezintă o 
grăitoare ilustrare a activității însu
flețite, pline de abnegație și dărui
re. pe care poporul român. strîns 
unit in jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. o desfășoară pentru în
făptuirea exemplară a hotărâri
lor Congresului . al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale Partidului 
Comunist Român, pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul patriei. Acțio- 
nind cu fermitate, in spiritul indica
țiilor și îndemnurilor mobilizatoare 
ce ne-au fost adresate de secretarul 
general al partidului, beneficiind de 
sprijinul extrem de prețios pe care 
ni l-a acordat și ni-1 acordă in per
manență — pentru care dorim și in 
acest cadru să adresăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai vii mul
țumiri și întreaga noastră recunoș
tință — județul Brașov a intimpinat 
ziua de 1 Mai cu un bilanț rodnic, 
prevederile planului pe patru luni 
fiind îndeplinite și depășite cu peste 
o jumătate de miliard de lei la pro- 
ducția-marfă industrială. Ca urma
re, întreprinderile brașovene au li-

Dineu oferit de Comitetul județean 
Brasov al P. C. R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Hu 
Yaobang, secretar general al Coțni- 
tetului Central al Partidului Comu
nist Chinez, au participat, luni, la 
un dineu oferit de Comitetul jude
țean Brașov al P.C.R.

Au luat parte tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic. Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Dincă. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului. Miu 
Dobrescu. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Marin Enache, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean Bra- 

tensifica ‘neîncetat și se va diver
sifica tot mai mult. (Aplauze, 
Urale).

Partidele, țările și popoarele 
Chinei și României sînt prieteni 
încercați. La dineul oficial oferit 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
onoarea noastră, acum patru zile, 
arătam : „Comuniștii chinezi nu 
vor uita niciodată că, în lupta co
mună pentru apărarea normelor 
juste ale relațiilor internaționale și 
ale celor dintre partidele comunis
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
Partidul Comunist Român s-au ri
dicat cu curaj, nu o dată, în mo
mente critice, pentru a ne acorda 
încrederea și sprijinul lor de. cel 
mai mare preț. Ați pus în primul 
plan adevărul, interesele mișcării 
comuniste internaționale și ale po
poarelor lumii întregi, dînd dova
dă de o înaltă principialitate". 
Prietenia noastră se bazează pe 
principiile marxismului și interna
ționalismului proletar. Actuala 

vrat in țară și Ia export un mare 
număr de tractoare, autocamioane, 
motoare, rulmenți, utilaje tehnologi
ce. precum și însemnate cantități de 
îngrășăminte chimice, coloranți și 
alte produse. Noi considerăm că re
zultatele obținute în producție, in 
dezvoltarea economico-socială a ju
dețului reprezintă contribuția cea 
mai de preț pe care o aducem la în
făptuirea Programului partidului, a 
politicii sale interne și externe.

Adunarea consacrată prieteniei ro
mâno-chineze. la care avem onoarea 
de a lua parte — eveniment memo
rabil în cronica rodnicului dialog la 
nivel înalt româno-chinez — pune 
cu putere în lumină justețea și vi
talitatea politicii. Partidului Comu
nist Român și Partidului Comunist 
Chinez îndreptată spre întărirea 
continuă a colaborării și întrajuto
rării frățești dintre cele două țări 
și popoare. în interesul propășirii 
și dezvoltării lor. al cauzei socialis
mului și păcii în lume.

In aplauzele îndelungate ale celor 
prezenți la adunarea consacrată 
prieteniei româno-chineze au luat 
cuvintul tovarășul Hu Yaobang, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
și tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntările rostite de cei doi con
ducători de partid au fost subliniate 
în repetate rînduri cu vii și puter
nice aplauze. Cei prezenți au ținut 
să-și exprime astfel aprobarea 
deplină față de aprecierile deo
sebite făcute de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hu Yaobang la această 
înălțătoare manifestare a prieteniei 
româno-chineze.

In încheierea adunării a luat cu- 
vîntul primul secretar al comitetului 
județean de partid, care a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimate tovarășe Hu Yaobang, 
Aplauzele și uralele participanți- 

șov al P.C.R., alte persoane oficiale 
române.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Qin Jiwei, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, Qiao Shi. membru supleant .al 
Secretariatului C.C. al P. C. Chinez, 
șeful secției relații externe a C.C. al 
P. C. Chinez, celelalte persoane ofi
ciale chineze care îl însoțesc pe 
secretarul general al C.C. al P. C. 
Chinez în vizita oficială de prietenie 
in țara noastră.

Au participat Angelo Miculescu, 
ambasadorul României la Beijing, și 
Li Zewang, ambasadorul R. P. Chi
neze la București.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o ambianță caldă, pri
etenească. primul secretar al Comi
tetului județean Brașov al P.C.R. și 

noastră vizită a întărit și m 
această prietenie. Unitatea, 
nia și colaborarea noastră 
trebuie și se vor putea c 
pe mai departe. (Aplau; 
ternice).

Mîine ne vom încheia ci 
deplin vizita, vom părăsi t 
minunatei dumneavoastr 
Dar inimile noastre vor 
deauna alături de ale dumr 
tră. Urăm sincer înt-aî#** i 
din județul Brașo^a « 
te român noi și .. 
măreața operă de eanlcare . 
cralismu’ui ! (Aplhuze. Urale).

Trăiască gloriosul Partid Comu
nist Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ! (Aplauze pu
ternice. Urale).

Trăiască eroicul și gloriosul po
por român ! (Vii aplauze. Urale).

Trăiască marea prietenie dintre 
partidele, țările și popoarele Chi
nei și României ! (Aplauze pu
ternice. Urale).

lor la această mare adunare consa
crată prieteniei româno-chineze [au 
exprimat in mod grăitor aprobarea 
deplină față de ideile nobile și apre
cierile deosebit de importante 
cuprinse in cuvîntările rostite de 
dumneavoastră, emoția și satisfacția 
noastră, a tuturor, de a fi luat 
parte la o adevărată sărbătoare a 
prieteniei dintre poporul român și 
poporul chinez.

Dorim să folosim acest prilej pen
tru a exprima angajamentul nostru, 
al comuniștilor, al tuturor oameni
lor muncii din județul Brașov de a 
ne aduce întreaga contribuție la în
tărirea relațiilor de prietenie și soli
daritate frățească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez, la amplificarea rapor
turilor economice, a conlucrării bi
laterale pe multiple planuri dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză.

în numele tuturor celor de față, 
al întregii populații din județul Bra
șov vă ' rog să-mi permiteți, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, mult stimate tovarășe Hu 
Yaobang, să vă adresăm încă o dată 
cele mai vii mulțumiri pentru vizita 
cu care ați onorat județul nostru, 
pentru cuvîntările memorabile rostite 
de la această înaltă tribună.

Cu aceasta, declar închisă marea 
adunare a prieteniei româno-chineze, 
eveniment cu largi și bogate semni
ficații, pe care il vom păstra neșters 
în cugetul și inimile noastre.

în Sala sporturilor din Brașov ră
sună din nou puternice aplauze și 
urale. Aceeași atmosferă se regăsește 
și la plecare, cei prezenți exprimin- 
du-și din nou deosebita satisfac
ție pentru dezvoltarea continuă a 
colaborării frățești dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, adunarea 
consacrată prieteniei româno-chine
ze punînd în evidență încrederea 
deplină in dezvoltarea fructuoasă, 
continuă a relațiilor frățești de co
laborare militantă româno-chineză.

tovarășul Hu Yaobang au toastat 
in sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru întărirea priete
niei și colaborării româno-chineze in 
interesul ambelor popoare, al cauzei 
păcii, independenței și colaborării in
ternaționale.

★
Vizita tovarășilor Nicolae Ceaușescu 

și Htj, Yaobang in județul Brașov 
a luat sfirșit în aceeași atmosferă 
entuziastă. După dineu, locuitori ai 
orașului au făcut o caldă manifes
tare de simpatie celor doi condu
cători de partid, au ovaționat înde
lung pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei româno-chineze.

Apoi, coloana de mașini s-a în
dreptat spre reședința rezervată.

(Agerpres)
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI HU YAOBANG

(Urmare din pag. a II-a) 
brașovene și unități economice si
milare din China și și-a exprimat 

învingerea că. prin eforturi comu- 
colaborarea dintre țările noastre

\în mijlocul oamenilor muncii 
la întreprinderea de autocamioane
i comitetul județean de partid, 
iii Nicolae Ceaușescu și Hu 
ig s-au îndreptat spre între- 
ea de autocamioane Brașov, 
prestigioasă a industriei ro-

i constructoare de mașini, 
■ncentrează întreaga producție 
lioane. autobasculante, auto- 

utilaje și autospeciale de 
destinații ce se realizează în 

astrâ. Ca și vizitele întreprin- 
aități economice din Capitală, 
și județul Constanta, pre- 
îspetelui chinez la întreprin- 
rașoveană a constituit un pri
cit de a cunoaște direct ni- 
. realizările industriei româ- 

"•■'’.ua posibilitățile de 
.a.... ai:oțnlucr&rii româno- 

.. ueze in domenii de interes comun, • 
în folosul athbelor țări și popoare, 
al cauzei generale a păcii și socia
lismului.

Pe traseul străbătut de coloana 

va cunoaște și pe mai departe noi 
dimensiuni.

în încheierea întîlnirii, tovarășul 
Hu Yaobang a rugat să se transmită 
salutul său populației municipiului 
Brașov.

oficială, peste 100 000 de brașoveni, 
purtînd portretele celor doi conducă
tori de partid, drapelele Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Chineze, au făcut tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Hu Yaobang 
o caldă manifestare de stimă și pre
țuire. Ei au ovaționat pentru priete
nia romârio-chineză, pentru continua 
dezvoltare a relațiilor de solidaritate 
militantă și colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre 
România și China, dintre popoarele 
•noastre,

Aflați într-o mașină deschisă, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Hu 
Yaobang au răspuns cu multă simpa
tie și căldură mulțimii.

La sosirea la întreprinderea de au
tocamioane. cei doi conducători de 
partid au fost salutați cu deosebită 
bucurie de mii de muncitori, care 
și-au exprimat, prin urale și ovații. 

satisfacția de a-i avea ca oaspeți, 
convingerea că această vizită va con
tribui la întărirea relațiilor de cola
borare româno-chineze. în numele 
celor prezenti, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. loan Avram. 
Manole Sechi. directorul centralei de 
resort, și Ion Stoica, directorul ge
neral al uzinei, au adresat celor doi 
conducători de partid călduroase cu
vinte de bun venit. Pentru a întregi 
atmosfera sărbătorească, formații ar
tistice au interpretat bucăți folclo
rice din această bogată zonă. în timp 
ce se ovaționa pentru prietenia româ- 
no-chineză.

O formațiune alcătuită din membri 
ai forțelor patriotice a prezentat ono
rul. Tineri și tinere au oferit tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și Hu 
Yaobang frumoase buchete de flori.

Vizita a început în fața unei ma
chete care înfățișa realizările uzinei 
de-a lungul anilor, și în special după 
Congresul al IX-lea al P.C.R., cînd. 
în urma îndrumărilor secretarului 
general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul 
unor vizite întreprinse aici, unitatea 
a cunoscut o puternică creștere, rea- 
lizind în prezent o mare gamă de 
autocamioane necesare economiei na
ționale și care au fost oferite cu , 
succes și la export. Se arată că, de la 
trecerea la construcția de autocami
oane. în 1954. uzina a realizat 4 gene
rații de mijloace de transport — două 
pe benzină și două pe motorină —in 

luna aprilie părăsind banda de mon
taj cel de-al 600 000-lea autocamion. 
Gazdele au subliniat că astăzi, aici, 
se produc autocamioane de la 135 la 
360 CP, în 20 de tipuri și 200 va
riante, care corespund într-o măsură 
considerabilă solicitărilor interne, 
?recum și ale unor parteneri străini.

n acest context, se evocă buna co
laborare realizată cu Republica 
Populară Chineză, care a importat, 
de-a lungul anilor, peste 50 000 de 
autocamioane și unde funcționează 
în prezent o linie de montaj pentru 
camioane „Roman", cu o capacitate 
de 6 000 de bucăți pe an. De aseme
nea. în prezent există în China un lot 
de 10 variante de autovehicule 
„Roman" pentru probe în vederea 
contractării, ceea ce va duce la o și 
mai puternică colaborate între cele 
două țări în acest domeniu de vîrf 
al construcțiilor de mașini.

Tovarășul Hu Yaobang a avut cu
vinte de înaltă apreciere față de 
colectivul uzinei brașovene și uzina 
similară din Jinan (R. P. Chineză) 
construită cu ajutorul României, 
fată de calitatea autovehiculelor 
realizate în cooperare cu întreprin
derea din Brașov.

Oaspeții au fost informați, de 
asemenea, că uzina brașoveană dis
pune de un înalt grad de integrare, 
pe fluxuri tehnologice, începînd cu 
sectoarele calde și forje, continuînd 
cu sectoarele de prelucrare, pre- 

montaj, presaj și terminînd cu mon
tajul general. Uzina dispune, de 
asemenea, și de un institut propriu 
de proiectare și cercetare, de uhltăți 
de învățămînt, precum și de un cen
tru de calcul care completează fon
dul de integrare tehnică.

Vizita la uzina brașoveană a con
tinuat apoi în unele secții produc
tive. unde au putut fi urmărite pro
cesele tehnologice, dotările cu teh
nică modernă, organizarea produc
ției, precum și calitatea componen
telor produselor ce se realizează aici. 
Astfel, in secția mașini-unelte și 
agregate au fost înfățișate rezultatele 
activității de auto utilare, colectivul 
brașovean reușind în prezent nu 
numai să-și producă necesarul de 
asemenea utilaje, dar și să le ofere 
și altor unități de profil din țară. 
Harnicii constructori de autocami
oane au reușit să-și producă singuri 
linii automate de prelucrare pentru 
motoare, utilaje complexe ce efec
tuează zeci de operații de înaltă 
precizie, atît pentru fabricarea mo
toarelor. cît și a altor componente 
ale autocamionului. Prin activitatea 
de autodotare, uzina a redus aproa
pe în întregime importul de mașini- 
■unelte, aducînd statului mari eco- 
nomii de valută.

în secția de presă, dotată cu 
prese de mare capacitate, sînt evi
dențiate preocupările pentru valori
ficarea cit mai deplină a meta

lului, șl care s-au tradus, numai 
în acest an, cu sute de tone de me
tal economisite, precum și pentru 
obținerea unei calități superioare a 
producției.

Tovarășul Hu Yaobang a urmărit 
cu mult interes fluxul lucrărilor și 
a apreciat buna dotare a secției, 
precum și organizarea proceselor de 
producție.

în secția motor au fost prezentate 
gama motoarelor realizate de unita
tea brașoveană, de la cele de 215 CP 
la motorul de 360 CP destinat trans
portului greu, precum și utilaje pen
tru lucrările pe șantiere. Și aici se 
evidențiază înaltul grad de automati
zare a producției, care permite să se 
obțină o calitate înaltă a reperelor 
din componența motoarelor. A atras 
atenția, de asemenea, linia automată 
pentru bloc-motor. realizată de 
colectivul uzinei, care asigură un 
flux tehnologic optim.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apre
ciind realizările colectivului brașo
vean, a subliniat că se impune, în 
noile condiții tehnologice, o reorga
nizare a muncii, astfel îneît să 
crească productivitatea, în conformi
tate cu posibilitățile tehnice ale 
uzinei. '

Secretarul general al partidului a 
cerut, de asemenea, să se accelereze 
fabricația motoarelor de 360 CP, pre- 4 
cum și a autocamioanelor de puteri 
mari, solicitate fot mai mult de eco

nomia națională și de parteneri 
externi.

Vizita a continuat în secția mon
taj general, unde au fost prezentate 
ultimele operații de montaj și fini
sare a camioanelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
marcat că sectorul nu folosește ju
dicios spațiile productive și a indicat 
să se studieze posibilitățile montării 
unei noi linii de montaj care să spo
rească productivitatea muncii.

în încheiere, pe platforma din fața 
uzinei a fost prezentată gama au
tovehiculelor realizate de întreaga 
industrie românească constructoare 
de mașini. Prin fața înalților oaspeți 
au defilat astfel cunoscutele autotu
risme din familia „Dacia" — cu mo
delele 1 300, 1 310. 1 310 tip 1983, 1 300 
Breach — care au reținut interesul 
prin linia lor modernă, prin eleganță 
și performanțele lor tehnico-funcțlo- 
nale. Cu același interes au fost ur
mărite modelele noului autoturism 
românesc „Oltcit" — special și club — 
ieșite pe poarta modernei fabrici 
create la Craiova în colaborare cu 
firma ..Citroen".

Autoturismele de teren (ARO 240, 
241, 243, 244 și ARO 10 — în modele 
noi de motoare pe benzină și mo
torină), ale căror performanțe sint 
larg cunoscute, au stîrnit și ele in
teresul celor prezenți.

Prezentarea a continuat cu autoca
mioanele, autotrenurile și autocaro- 
sabilele de tipul „Roman" și „DAC" 
echipate cu motoare de la 135 la 360 
CP, care pot transporta sarcini utile 
de pină la 50 tone. Ele pot fi folo
site pentru transportul general de 
mărfuri, al produselor lichide și ca 
frigorifice. A fost urmărită, de ase
menea, defilarea autoutilitarelor și 
autobuzelor, precum și a utilajelor 
terasiere și a autobasculantelor. Au 
produs o deosebită impresie buldo
zerul de 610 CP, destinat lucrărilor 
grele, excavatorul de aceeași putere 
destinat șantierelor, autobasculantele 
de 55 și 110 tone, adevărați giganți 
ai șantierelor, care asigură o mare 
productivitate în° lucrările grele, in 
cariere și în alte sectoare.

Prin fața celor prezenti au trecut 
apoi o gamă largă de tractoare, 
realizate de unitățile de profil din 
țară, care au ilustrat amploarea și 
capacitatea industriei românești de 
specialitate de a face față oricăror 
solicitări in acest sens. Au reținut 
atenția tractoarele de 28, 45, 53, 55, 
65, 180 și 240 CP, pe roți și șenile, 
destinate lucrărilor agricole sau șan
tierelor.

Prezentarea diferitelor autovehicu
le s-a încheiat cu mașinile agricole 
(combine autopropulsate, semănători, 
remorci agricole), dintre care multe 
sînt exportate în R.P. Chineză.

în încheiere, tovarășul Hu Yaobang 
a avut cuvinte de înaltă apreciere 
față de realizările țării noastre și a 
urat constructorilor de mașini noi 
succese în activitatea lor, consem- 
nînd în Cartea de onoare : Trăiască 
în veci prietenia chino-română !

La plecare, numeroșii construct;. 
de autocamioane au ovaționat din. 
nou pe cei doi conducători de ( 
partid, și-au manifestat stima și 
prețuirea pentru poporul prieten 
chinez, exprimând deplina aprobare 
pentru noul dialog romăno-chinez la 
nivel înalt, menit să dezvolte prie
tenia și colaborarea dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Cu prilejul aniversării Zilei independenței de stat a României
si a Zilei victoriei

Cu prilejul aniversării Zilei inde
pendenței de stat a României și a 
Zilei victoriei asupra fascismului. în 
Capitală, a-, avut loc. luni diminea
ță. solemnități în cadrul cărora au 
fost depuse coroane de flori la Mo
numentul . eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism, la Monumentul eroilor 
patriei și la Monumentul eroilor so
vietici.

La solemnități au luat parte to
varășii : Manea Mănescu, Gheorghe 
Oprea. Nicolae Constantin, Ludovic 
Fazekas. Constantin Olteanu, 
Gheorghe Pană. Ioan Totu. Richard 
Winter, George Homoștean, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, ai Consi
liului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, membri 
ai consiliilor de conducere ale Mi
nisterului Apărării Naționale și Mi
nisterului de Interne, conducători ai 
unor instituții centrale, organizații 
de masă si obștești, generali activi 
și în rezervă, foști comandanți de 
mari unități pe frontul antihitlerist, 
foști combatanți antifasciști, dele
gații ale oamenilor muncii din între
prinderi si instituții bucureștene.

Au fost de fată șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari, alți membri ai 
Corpului diplomatic.

La Monumentul eroilor sovietici au 
fost prezenti E. M. Tiajelnikov. am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești. precum și atașatul militar al 
U.R.S.S. și membri ai ambasadei.

Pe platourile din fata monumente
lor erau aliniate gărzi de onoare, 
alcătuite din ostași ai forțelor arma
te. membri ai gărzilor patriotice și 
ai formațiilor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, care 
au prezentat onorul.

La Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism și la Monumentul 
eroilor patriei a fost intonat Imnul 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. iar la Monumentul eroilor so
vietici. imnurile de stat ale U.R.S.S. 
și Republicii Socialiste România.

în acordurile solemne ale imnului 
eroilor au fost depuse coroane de 
flori din partea secretarului general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat 
și Guvernului Republicii Socialiste 
România. Ministerului Apărării Na
ționale și Ministerului de Interne. 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist și Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 10 mai, ora 21 — 13 mai, ora 
21. în țară ; Vremea va fi în general 
instabilă, mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai accentuate în jumătatea de nord a 
țării. Vor cădea ploi locale, mai ales 
sub formă de averse, însoțite si de des-, 
cărcări electrice. Vîntul va sufla slab

asupra fascismului
muniști din România. Comitetului 
municipal București al P.C.R. și Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular municipal București, Comi
tetului foștilor luptători și veterani
lor de război împotriva fascismului, 
precum și din partea unor întreprin
deri bucureștene.

De asemenea, au fost depuse co
roane de flori din partea Corpului 
diplomatic.

Grupuri de pionieri au depus jer
be de flori.

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

In încheierea ceremoniilor, asis
tența a primit defilarea gărzilor de 
onoare.

★
în aceeași zi a avut loc o solem

nitate asemănătoare la cimitirul de 
la Tincăbești al militarilor britanici 
căzuti pe teritoriul tării noastre in 
lupta împotriva fascismului.

La solemnitate au participat to
varășii : Gheorghe Radulescu, vice
președinte al Consiliului de Stat. 
Gheorghe Petrescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului. Dumitru Apo.stolu. 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat. Radu Constantin, prim-vice- 
președinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular al municipiu
lui București, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, generali și 
ofițeri, alte persoane oficiale.

Au fost de față Paul Cecil Henry 
Holmer. ambasadorul Mafii Britanii 
la București, atașatul militar brita
nic. membri ai ambasadei, precum și 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați în tara noastră, membri ai 
Corpului diplomatic.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. Ministerului Apărării Naționale. 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
precum și din partea Corpului di
plomatic.

Un grup de pionieri a depus jerbe 
de flori.

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

în încheierea ceremoniei, cei pre
zenti au primit defilarea gărzii de 
onoare.

★
Cu același prilej au fost depuse 

coroane de flori la Cimitirul militar 
de la Ghencea. cimitirele ostașilor 
sovietici de la Herestrău și Jilava, la 
monumente si cimitire ale Ostașilor 
români și sovietici din țară.

(Agerpres)

pînă la moderat, cu intensificări locale 
predominînd din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
5 și 15 grade, iar cele maxime intre 18 
și 28 de grade, izolat mai ridicate în 
sudul țării. Pe alocuri se va produce 
ceață slabă. In București î Vreme ușor 
instabilă. Cerul va fi schimbător, favo
rabil aversei de ploaie, mai ales la în
ceputul intervalului. Vîntul va sufla 
moderat. Temperaturile minime vor os
cila între 8 și 11 grade, iar cele maxime 
între 25 și 28 de grade. (Liana Cazacioc, 
meteorolog de serviciu).

Sosirea unei delegații a Partidului Național 
Social Sirian din Liban ® SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Luni seara a sosit la București o 
delegație a Partidului Național So
cial Sirian din Liban, condusă de 
Inaam Raad, președintele partidului, 
care la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
face o vizită în țara noastră.

Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-zaireze de colaborare economică și tehnică
La București au început luni lu

crările celei de-a Vl-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ
no-zaireze de cooperare economică și 
tehnică.

în cadrul lucrărilor s-a analizat 
stadiul îndeplinirii măsurilor privind 
acțiunile de cooperare și colaborare 
pe multiple planuri dintre România 
și Zair, prevăzute în protocolul se
siunii precedente. De asemenea, se 
analizează noi căi și modalități pen
tru dezvoltarea in continuare a coo
perării pe baze reciproc avantajoa
se, pentru impulsionarea și diversi

Cronica
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Emilian Manciur a fost numit in 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Regatul Maroc.

★
O delegație a Partidului Justiția- 

list din Argentina, condusă de Nes
tor Carrasco, vicepreședinte al parti
dului, care ne vizitează țara la in
vitația Consiliului Național al Fron
tului Democrației. și Unității Socia
liste, a avut convorbiri cu- Tamara 
Maria Dobrin, președinte executiv ai 
Consiliului Național al F.D.U.S. Cu 
acest prilej s-a făcut un schimb de 
experiență cu privire la activitățile 
F.D.U.S. și, respectiv, ale Partidului 
Justițialist și a fost exprimată, tot
odată, dorința de a se intensifica 
conlucrarea dintre F.D.U.S. și Parti
dul Justițialist, ca o contribuție la 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări și popoare.

Delegația Partidului Justițialist a

tv
PROGRAMUL I

11,00 Film artistic : „Victoria91 
12,05 Actualitatea economică 
12,15 Cintecc și dansuri populare 
12,35 Desene anifnâte

PROGRAMELE 1 șl 2
14,00 Muzică populară instrumentală ro

mânească
In jurul orei 14,15 — Transmisiu

ne directă de la Aeroportul Oto- 
peni : Ceremonia plecării tovară
șului Hu Yaobang, secretar gene
rai al Comitetului Central ai Par
tidului Comunist Chinez, care 
Ia invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat o vizită ofi
cială de prietenie în țara noastră

La sosire, pe aeroport, delegația 
P.N.S.S.L. a fost salutată de tova
rășul Ion Coman, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres) 
---------------}------------------------------ -  

ficarea schimburilor comerciale bi
laterale.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Marin Capisizu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, iar 
delegația zaireză de Lengema Dulia 
Yubasa Makanga, secretar de stat 
la Departamentul Afacerilor Externe 
și Cooperării Internaționale.

A fost prezent Mampuya Musun- 
gayi Nkuembe, ambasadorul Zairu
lui la București.

(Agerpres)

zilei
avut, de asemenea, întîlnirî la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internationale, 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Uniunea Generală a Sin
dicatelor din România și a vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din București și județul Brașov.

Delegația Partidului Justițialist 
din Argentina, condusă de Nestor 
Carrasco, vicepreședintele partidului, 
a fost primită de Marla Groza, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. S-a efectuat un schimb de 
păreri privind perspectivele de dez
voltare a relațiilor dintre România 
și Argentina și au fost discutate une
le probleme ale situației internațio
nale actuale.

Biroul Executiv al Consiliului Na
țional F.D.U.S. a oferit un dejun în 
cinstea delegației.

(Agerpres)

PROGRAMUL 1
14,43 Telesport
15,55 Telex
16,00 România pitorească
16.20 Clubul tineretului
17,00 Viata școlii
17.45 1001 de Seri
18,00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economică
20.34 Vldeoteca internațională
21,00 La zi în 600 de secunde
21,10 Teatru TV. „Audientă 15 consul" 

de ion Brad. Spectacol preluat de 
la Teatrul „C.I. NOttara". Adapta
rea pentru TV și regia Ion Cojar 

22,25 Telejurnal
PROGRAMUL S

20,00 Telejurnal
20.20 Buletinul rutier aî Capitalei
20.35 salonul TV al artelor plastice
21.20 Am o țară ca o floare
21,50 Forum politico-ideologic 
22,05 Dlscorama
22,25 Telejurnal

La Europenele feminine de la Goteborg 

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 
DE GIMNASTICĂ 

a repurtat noi succese strălucite, 
afirmîndu-se ca un izvor nesecat de talente

Au fost, în zile de mai. clipe de 
inaltă satisfacție pentru victoriile 
românești la campionatele europene 
de gimnastică feminină, sport atit 
de popular pe meleagurile noastre. 
Reprezentantele culorilor noastre 
sportive au cucerit la aceste între
ceri, unde se reunește elita conti
nentală, un număr de nouă medalii 
— trei de aur. trei de argint și trei 
de bronz — cifră impresionantă dacă 
o comparăm cu acelea ale tradițio
nalelor rivale la gloria sportivă, gim
nastele din U.R.S.S. (trei de aur și 
una de argint) și din R. D. Germană 
(una de argint).

Se impune să remarcăm că aceste 
strălucite succese au fost realizate 
in condițiile in care evoluția gimnas
ticii feminine s-a desfășurat foarte 
rapid. în sensul sporirii elementelor 
de mare dificultate și risc din exer
ciții la toate aparatele, ceea ce s-a 
reflectat și in aprecierile din noul 
cod de punctaj, cod ce va fi valabil 
și la turneele mondial și olimpic.

Victoriile acestea splendide vin, de 
asemenea, să arate că reprezentan
tele generației de după inegalabila 
Nadia Comăneci sint de suprafață 
mondială, pline de talent și cu o 
extraordinară forță de concurs, ca
pabile să progreseze repede, pe mă
sura cerințelor crescînde ale Înaltei 
performanțe ; victoriile ne arată că 
antrenorii echipei României dețin 
profesionalitatea, măiestria de a făuri 
campioane în gimnastica internațio
nală, precum și faptul că centrele 
de specialitate din țară, tehnicienii 
acestora, care instruiesc sute de grupe 
de copile, asigură vitalitatea fără în
trerupere a ceea ce întreaga lume a 
acestui sport numește cu admirație 
școala românească de gimnastică.

Și iată-ne in mome'ntele de bucurie 
ale întîmpinării la aeroportul Oto- 
peni a laureatelor campionatelor 
Europei, coborînd fericite, timide, cu 
cîte un zimbet în colțul gurii și o 
lacrimă la colț de ochi, însoțite de 
antrenori și conducători ai delegației 
noastre.

între îmbrățișări și felicitări, smul
gem cîteva scurte declarații.

Lavinia Agache (vicecampioană 
europeană absolută 1983, campioână 
a continentului Ia bîrnă, medalie de 
argint la paralele, medalie de bronz 
la sărituri, o adevărată colecționară 
de medalii europene — originară din 
comuna Căiuți-Bacău. de unde și-a 
îndreptat pașii spre Clubul Sportiv 
Onești, unde a debutat cu antrenoa- 
rea Maria Florescu-Cosma) : „Mă 
Visam cu medalia de aur pentru 
care m-am străduit atît de mult si 
pe care acum o port la piept. Mă 
bucur, dar totodată regret cele cinci 
sutimi, infime, pierdute pe nu știu 

unde, care m-ar fi urcat pe prima 
treaptă la individual compus".

Ecaterina Szabo (dublă campioană 
europeană la sol și paralele, medalie 
de argint la sărituri, medalie de 
bronz la individual compus — vedetă 
a echipei' noastre, lansată la lotul re
prezentativ de aceeași antrenoare, 
Maria Florescu-Cosma) : „După două 
titluri consecutive de campioană eu
ropeană absolută la junioare, cre
deam. speram că voi ciștiga și acest 
titlu la senioare. Sînt foarte bine 
pregătită, dar o inexactitate la bîrnă, 
tocmai unde mă simt sigură pe mine, 
mi-a răpit zecimile titlului. Sigur, 
m-am revanșat la sol și paralele, sint 
dublă campioană, dar adevărata re
vanșă mi-am promis-o pentru la 
toamnă, la campionatele lumii".

Mihacla Stănulcț (medalie de bronz 
la bîrnă, originară de la C.S.S. Sibiu 
— antrenor Adrian Goreac) : „Sint 
mulțumită că am contribuit la acest 
mare succes românesc. Dar sînt ca
pabilă de mai mult. Vreau să-mi asi
gur- locul in echipă la Mondiale și să 
arăt ce știu". '

Adrian Goreac (antrenorul coordo
nator al echipai noastre) La lotul 
reprezentativ, de la Deva, lucrăm cu 
seriozitate pentru a onora bunul re
nume al școlii noastre de gimnasti
că ; sîritem un grup de antrenori ti
neri care ne bucurăm da afirmarea 
europeană a elevelor noastre. Consi
derăm totuși acest succes de pro
porții drept un pas hotărît înainte 
spre turneul mondial, unde concursul 

Aseară, la sosirea pe aeroportul Otopeni
Foto : E. Dichiseanu

pe echipe și exercițiile impuse vor 
spori dificultățile luptei pentru trofee.

Maria Florescu-Cosma (antrenoare 
la lotul reprezentativ) : Le cunosc 
pe Lavinia și pe Cati, dar și pe Cris
tina Grigoraș de cînd erau . de-o 
șchioapă. Sper că acest trio va | con
tinua seria succeselor în gimnastica 
mondială ; sint foarte talentate, har
nice. ambițioase, bune la toate apa
ratele. împreună cu citeva fete vom 
putea alcătui o formație foarte pu
ternică la Mondiale.

Maria Simioncscu (antrenoare fe
derală, vicepreședinte a.1 Comitetului 
tehnic al F.I.G.) : Școala noastră de 
gimnastică este plină de vitalitate 
(centre, antrenori, sportive), vitalita
te ce izvorăște din sistemul nostru, 
organizat după indicațiile conducerii 
superioare de partid. înainte de eu
ropene declaram „Scinteii" că Eca
terina Szabo si Lavinia Agache au 
mari șanse Ia titlurile și medaliile 
competiției. S-a adeverit, ceea ce 
este meritul fetelor, al antrenorilor, 
în condițiile optime ce le-au fost asi
gurate de partid și de statul nostru. 
Nu ca o notă de nemulțumire, ar fi 
și nedrept în urma acestor mari suc
cese, ci pe linia obiectivelor viitoare, 
afirm că Lavinia și Cati, mai ales, 
pot mult mai mult. Cred că vor do
vedi aceasta, încă în toamnă, la Mon
diale.

...Și două scurte declarații obținute 
prin intermediul trimisului ziarului 
„Sportul" la Goteborg :

Iuri Titov, președintele Federa
ției Internaționale de Gimnastică 
(F.I.G.) : La viitoarele competiții — 
campionatul mondial și turneul olim
pic — printre fruntașe se vor numă
ra, cu siguranță, Ecaterina Szabo și 
Lavinia Agache, acum mari stele.

Ellen Berger, președinta Comitetu
lui tehnic feminin al F.I.G. : Școala 
românească și-a confirmat încă o 
dată clasa. Realizările Nadiei sint 
continuate — în contextul uriașelor 
progrese pe care le face gimnastica 
— de cîteva fete deosebit de talen
tate. care au alcătuit aici. în Sue
dia. o echipă omogenă foarte valo
roasă. Echipa României va avea un 
cuvînt greu de spus la Mondiale.

Valeriu NMRONESCU
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în toate zonele cu deficit de umiditate în sol

Bătălia pentru recolta acestui an înseamnă acum bătălia pentru a asigura la timp, 
cu toate forțele de ia sate și prin toate mijloacele, apa necesară plantelor

Zonă fără deficit 
de timiditate

Zonă cu deficit 
intre 0—400 nic/ha

Zonă cu deficit 
intre 400—<00 
mc/ha

Zonă cu deficit 
700—1 000

LEGENDĂ

Harta indică deficitul de umiditate din sol, pe zone, la adîncimea de 0—50 cm, Ia cul
turile cerealiere din toamnă, neirigate

Cu pompele de mare 
capacitate, dar și cu gălețile...

• Prioritate absolută trebuie acor
dată în aceste zile culturilor de le
gume, cereale păioase și plante fu
rajere.

• Toate sistemele de irigații să 
funcționeze la întreaga capacitate, lu- 
crîndu-se fără întrerupere, în două 
schimburi.

® Pentru desfășurarea intensă a 
irigațiilor să fie organizate echipe spe
ciale de cooperatori, mecanizatori și 
lucrători din întreprinderile agricole 
de stat, care să fie întărite cu cadre 
de conducere din consiliile populare 
comunale, consiliile agroindustriale, 
din unitățile agricole de stat și coope
ratiste.

• Acolo unde nu sînt amenajări 
pentru irigații să se organizeze ample 
acțiuni gospodărești pentru udarea, 
cu cisterne, găleți și alte mijloace, a 
unor suprafețe cît mai întinse, folo- 
sindu-se apa din lacuri, rîuri, puțuri 
și alte surse.

Muncă fără preget în Bărăganul 
ialomițean

Nori amăgitori se ridică zilnic 
deasupra Bărăganului ialomițean, dar 
stropii de ploaie „cad" mai ales din 
zecile și zecile de mii de aspersoare 
răspindite în imensa rețea de iriga
ții ce se întinde din sudul pînă în 
nordul județului. La indicația co
mandamentului județean, în toate 
unitățile agricole, și îndeosebi în cele 
din zonele irigate, au fost luate mă
suri speciale pentru suplimentarea 
posibilităților de udare. Paralel cu iri
garea culturilor din sistemele mari 
.si locale, s-a trecut la udarea prin 

4' razde sau prin inundare cu apa 
iată din brațul Borcea, din lacurile 

Fundata și Strachina, precum și din 
celelalte bălți ale județului, a supra
fețelor aflate in apropierea acestor 
surse de apă. De asemenea, la mu
tarea aripilor de ploaie participă un 
număr sporit de lucrători din agri
cultură. Regimul de lucru este sta
bilit pentru două schimburi, astfel 
incit să se ude efectiv 22 de ore din 
24. Unitățile agricole dispun de for
mații permanente de ■ udători și 
motopompiști, care sînt aprovizionați 
in cimp, atit cu materialele și com
bustibilul necesar, cit și cu hrană.

La I.A.S. Slobozia, pe unul din ca
nalele de irigații, zece aripi de 
ploaie, așezate după o ordine dinain
te stabilită, aruncau lanului de 
griu „stropi de ploaie", apă pompată 
tocmai din Dunăre prin una din ma
rile magistrale ce face legătura cu 
stația de pompare. Cei cinci moto
pompiști și udători. citi lucrau pe 
acest canal, formează o echipă care 
a luat in acord global 180 hectare cu 
griu pe care o irigau de acum a doua 
oară. Ei au încheiat prima udare și la 
sfecla de zahăr și se pregăteau să 
înceapă irigarea porumbului. Munca 
se desfășura in două schimburi, fără 
întrerupere. Zilnic se udă aici, prin 
rotație, intre 18—20 hectare. In ulti
ma săptămînă, cind au fost asigu
rate toate condițiile de irigare, in
clusiv carburanții, echipa și-a depășit 
planul de udare cu circa 10 hectare. 
Iar culturile de un verde intens do
vedesc 'că s-a udat nu oricum, ci iș 
nivelul maxim al normelor de apă 
stabilite.

în Bărăgan, spre deosebire de alți 
ani, acum toate culturile au nevoie 
de cantități mari de apă. Prioritate 
absolută trebuie acordată irigării ce
realelor păioase care, odată cu înce
perea formării rodului, au ajuns în 
faza critică de dezvoltare. Multe din 
unitățile agricole ialomițene pot asi
gura acestor culturi apa necesară, de
oarece ele au amplasat în sistemele 
de irigații peste 37 000 hectare cu 
griu și orz. Potrivit programului sta
bilit. prima udare la cerealele păioase 
trebuia încheiată la începutul lunii 

mai, urmînd ca în această perioadă 
să se efectueze cea de-a doua udare. 
Și trebuie spus că în multe unități, 
și le-am aminti în mod deosebit pe 
cele situate in zona sistemelor de iri
gații Movila, Bețcea de Jos și Urzi- 
ceni, acest obiectiv s-a realizat chiar 
înainte de termen.

Din datele întreprinderii județene 
de exploatare a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare rezultă că pe an
samblul unităților agricole, irigarea 
acestor culturi nu se desfășoară in 
mod corespunzător. Simbătă dimi
neața. deci la o săptămină după ter
menul limită stabilit, udarea intîi la 
griu și orz mai trebuia făcută pe 
circa 4 000 hectare, toate aceste res-

Se impune un sprijin imediat 
din partea întreprinderilor 

constructoare 
ale sistemelor de irigații 

Țăndărei și Bordușani
tanțe fiind localizate în sistemele de 
irigații Țăndărei și Bordușani, care, 
chiar și in săptămină pe care o în
cheiem, au funcționat doar cu jumă
tate din capacitatea programată. De 
ce ? In locul unui răspuns, președin
tele cooperativei agricole „Progresul" 
Făcăeni. tovarășul Nicolae lordache, 
ne invită spre documentare pe 
citeva din canalele de irigații care 
străbat hotarul cooperativei. Străba
tem mai intii porțiunea din sistem 
care, potrivit numeroaselor recepții 
făcute aici, îndeplinește toate condi
țiile de irigare. La grădina de legu
me se uda. ce-i drept, dar nu cu apă 
din hidranții montați aici, ci apelind 
la fel și fel de improvizații. Mai sus 
de grădină, într-un lan cu griu. as- 
persoarele abia reușeau să împrăștie 
apa pe o rază de doi metri, din lipsa 
presiunii pe rețea. Cum nu se mai 
pune problema restricției de curent 
electric, ne interesăm dacă nu cumva 
există probleme la stațiile de punere 
sub presiune. Inginera-șefă a coope
rativei. Maria Susma, ne informează 
că deficiențele provin de la modul 
în care s-a făcut montarea antene
lor, în general execuția lucrărilor de 
amenajare pentru irigat. Și pentru a 
ne convinge de acest lucru ne invită 
să vedem în ce stare ' se prezintă 
una din antenele de udare. După nu

mai citeva ore de funcționare, nu
mărăm și nu ne vine să credem : 24 
de spărturi, recordul îl deține însă o 
altă antenă care, la primul contact cu 
apa, s-a spart în 48 de puncte ! Fapt 
este că, joi, 5 mai, la C.A.P. „Pro
gresul", din 11 antene montate în 
cimp funcționau doar cinci. Iar din 
cele 1 722 de hectare planificate a fi 
irigate in această unitate, au primit 
apă pină acum doar 145 hectare. Ar 
mai fi de adăugat doar faptul că în 
această cooperativă alte 1 400 hectare 
prevăzute a fi cultivate, in acest an, 
in regim irigat, așteaptă să treacă 
proba unei noi comisii de recepție, 
probă care este condiționată de În
cheierea lucrărilor la stația de pom
pare nr. 13. Joi însă, la stația in 
cauză am găsit doar un muncitor, 
care răspundea de prepararea smoa- 
lei, și alți trei, care ar fi trebuit să 
lucreze pe buldozer, draglină și com
presor. De lucrat însă, nu lucra nici 
unul.

După realizările la zi, se pare că 
situația întilnită la cooperativa din 
Făcăeni este reprezentativă pentru 
modul în care se irigă (mai exact 
spus, nu se iriga) in sistemul Bordu
șani. Pentru a ne convinge de ce nu 
se respectă programul de udări in 
sistemul Țăndărei, ne-am oprit la 
I.A.S. Ograda, unde, din 8 046 hec
tare planificate a fi irigate pină ia 
data de 6 mai, au fost udate doar 
3 900 hectare, cele mai afectate fiind 
culturile de griu și orz, la care pri
ma udare s-a făcut doar pe 1 350 
hectare din 5 000 planificate. Cauza ? 
Sistemul de irigații recepționat pen
tru a fi dat in exploatare anul tre
cut, în loc de apă, debitează... hîrtii. 
Hirtii care fac să se întrunească co
misii peste comisii pentru a constata 
ceea ce se știa de la început : și anu
me că acest sistem nu îndeplinește 
condițiile normale de funcționare.

Nu am fi insistat asupra deficien
telor mari ce țin de funcționarea 
celor două sisteme de irigații din ju
dețul Ialomița — Bordușani și Țăn
dărei — dacă organele agricole ju
dețene nu ne-ar fi informat asupra 
programului de udări pe săptămină 
7—13 mai, potrivit căruia zilnic tre
buie să se irige cel puțin 10 000 hec
tare. Zece mii de' hectare înseamnă 
suprafața maximă care se poate iri
ga in județul Ialomița folosind toate 
resursele de apă existente, și în pri
mul rind cele din marile sisteme de 
irigații. întrebarea este cum se va 
realiza acest program de vreme ce 
două din cele cinci sisteme de iriga
ții funcționează la această oră doar 
cu jumătate din capacitate ?

Iosif POP
M. VIȘOIU

■ r •• ......... ■>■}—

Seceta prelungită care se menține 
prin părțile Bacăului i-a determinat 
pe lucrătorii ogoarelor să folosească 
fiecare sursă locală de apă pentru 
a uda culturile. Cu cele circa 14 000 
de aspersoare aflate în dotare se 
irigă legumele, cerealele și plantele 
furajere de pe suprafețele amenajate 
in sistemele mari pe Valea Șiretului. 
Au fost udate pînă acum culturile 
pe circa 11 000 hectare. Cei 1 300 de 
motopompiști și udători pregătiți in 
acest scop se află la datorie și lu
crează în două schimburi, udînd zil
nic culturile de pe 750—800 hectare.

Atenție deosebită se acordă însă 
folosirii surselor locale de apă : 
pîraie, izvoare, bălți etc. La indica
ția biroului 7 comitetului județean, 
de partid, colective de specialiști au 
străbătut, zilele trecute, fiecare co
mună, fiecare tarla pentru a găsi noi 
posibilități de extindere a irigați
ilor. Sursele identificate pină acum 
pot asigura irigarea culturilor de pe 
o mare suprafață. Imediat oamenii au 
și trecut la acțiune. La Berești- 
Tazlău. bunăoară, cooperatorii au ză
găzuit apele Tazlăului și ale pîriului 
Strîmba, cu care udă legumele, po
rumbul și plantele furajere de pe 
150 hectare. O treabă gospodărească 
am văzut și la I.A.S. Traian, Aici, 
oamenii au barat pirîul Morii, for- 
mînd o acumulare cu apele căreia 
irigă pășunile și finetele, asigurînd 
astfel o producție sporită de masă 
verde la hectar.

La I.A.S. Slobozia, județul Ialomița, formațiile specializate în udarea cultu
rilor lucrează fărâ întrerupere

La cooperativa agricolă din Răchi- 
toasa stăm de vorbă cu inginerul-șef 
Georgică Radu.

— Recent am încheiat lucrările 
de pe văile pîraielor Șipote și Dum
brava. care ne permit să udăm toată 
grădina de legume și însemnate su
prafețe cultivate cu plante furajere 
și porumb. Cea mai mare suprafață 
o udăm prin brazde.

Activitate intensă și în unitățile 
agricole din consiliul agroindustrial 
Dealu Morii. La Huruiești, cooperato
rii au barat apele pîriului Gîrlești, 
udînd astfel peste 20 de hectare de 
lucernă. La Dealu Morii — în zona 
colinară a județului — au fost create 
condiții pentru irigarea unei supra
fețe de 60 de hectare cultivate cu 
legume și trifoliene. Aici, aspersoa- 
rele lucrează in două schimburi ne 
baza unui program minuțios de 
udări. La Răchitoasa. Stănișești, 
Găiceana, Filipești, Săucești și multe 
alte comune am văzut zeci și sute 
de cooperatori, tineri și virstnici, 
udînd culturile cu gălețile. Se trans
portă apă din fîntini și din iazuri cu 
butoaie și cisterne, acțiune la care 
sint antrenate organizațiile de tine
ret. femei și O.D.U.S. Inițiative lău
dabile care contribuie la asigurarea 
unor condiții bune pentru dezvolta
rea plantelor.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

ACȚIUNI SI INITIATIVE 
GOSPODĂREȘTI

Once sursă de apă — folosită din plin
® Săptămină trecută, în județul Olt au fost irigate aproape 23 000 

hectare, cu 5 000 hectare mai mult față de săptămînă precedentă. Pe 
lingă sistemele mari, în județ sînt utilizate toate sursele de apă pentru 
irigare. La Bălănești și Mărunței, la Cezieni și Fărcașele sau la Cioroiu 
și'Fălcoiu se folosește apa din Iminog, ■ Teslui și, respectiv, Olteț, prin 
amenajări locale. La C.A.P. Fălcoiu, de exemplu, 130 hectare cu cartofi 
sint irigate cu apă din Olteț și Olt. La .Mărunței, pentru a putea fi 
irigate alte 170 hectare, apa este repompată pe terenurile situate pe 
platou. în alte unități, care nu au amenajări locale, s-a recurs la iri
garea cu ajutorul cisternelor și sacalelor. Așa se lucrează la C.A.P. 
Osica de Sus, unde in aceste zile se fac udări odată cu plantarea legu
melor și a tutunului. Au și fost udate 20 hectare cu tomate, 5 hectare 
cu ardei, -iar acum se udă tutunul. Din castelul sectorului zootehnic 
apa este transportată în cimp cu cele 80 de atelaje. Fermele legumicole 
din Scărișoara, Gostavățu și Cilieni folosesc ca sursă de irigare apa 
din canalele de desecări ale sistemului Stoenești. Aici, pompele func
ționează neîntrerupt. (Iancu Voicu, corespondentul „Scîntpii").
Din canalele de desecări — irigații pe 2 000 de hectare

® In județul Tulcea, față de un program de. udări de 76 698 hec
tare, pină luni, 9 mai, au fost irigate 85 616 hectare. în sistemele mari 
de irigații s-au întreprins acțiuni pentru utilizarea judicioasă a apei. 
Astfel, acolo unde apa are presiune suficientă, cum este cazul unită
ților agricole din consiliul agroindustrial Mahmudia, au fost suplimen
tate aripile de ploaie. în felul acesta au putut fi irigate și alte supra
fețe din zonele situate la capătul rețelei de canale. 'De asemenea, au 
fost identificate pentru a fi irigate încă 2 500 hectare aflate în zone 
neamenajate. Din acestea, peste 2 090 hectare se află în incintele îndi- 
guite de pe malul Dunării. Acestea primesc apă din canalele de desecare. 
Cu ajutorul motopompelor, in incintele îndiguite de la Macin, Dăeni — 
Ostrov — Peceneagq, Turcoaia, motopompele preiau apa din canalele de 
desecare și o trimit culturilor. De asemenea, pe unele cursuri de aoă, cum 
sint Telița și Taița, au fost realizate acumulări de apă cu ajutorul cărora 
se irigă suprafețe importante. (Neculai Amihulesei, corespondentul 
„Scînteii").
ăpa din fîntîm — dințată spre grădinile de leaame

® în județul Teleorman sînt identificate și folosite toate sursele de 
apă pentru irigarea culturilor. în nordul județului, in zona consiliului 
agroindustrial Tătărăștii de Jos, apele riu.lui Teleorman au fost stăvi
lite prin baraje și folosite la irigarea culturilor. Din acumularea făcută 
astfel, țăranii cooperatori din Tătărăștii de Sus și Tătărăștii de Jos udă 
circa 170 hectare cultivate cu legume și plante furajere. Tot prin acumu
larea apelor unor piraie, cum sint Dobrul și Clănița, se irigă furajele 
cultivate la C.A.P. Negreni pe 25 hectare și. respectiv, la C.A.P. Scurtu 
Mare pe 150 hectare. La Tătărăștii de Jos se află in curs de finalizare 
lucrările la o altă amenajare utilă : apa unor fintini din comună este 
dirijată prin conducte către grădinile de legume. A fost reactualizată, de 
asemenea, în citeva zone din județ, roata grădinarului. La C.A.P. Poeni, 
suprafața cultivată cu legume este udată cu ajutorul unei roți cu cău- 
șuri care dirijează apa din rezervor spre culturi. La Gratia, pe apa Rîj- 
novului, s-a realizat un baraj, și din acumularea rezultată se irigă gra
vitațional— deci fără consum de carburanți — 25 hectare. Alte 30 hecj- 
tare sînt udate cu apa scoasă dintr-un puț forat la 150 metri adîncime. 
(Stan Ștefan, corespondentul „Scînteii").

Toate cisternele transportă apă lacimp
• Comandamentul județean pentru agricultură Giurgiu aciuat mă

suri ferme să se folosească toate mijloacele și sursele existente pentru 
ca apa absolut necesară acum să ajungă la rădăcina plantelor. Astfel, 
toate cisternele existente sint folosite la transportul apei in cimp, unde 
oamenii, cu mic, cu mare, folosind gălețile, udă în primul rind legumei^ 
pe loturi bine delimitate, precum și importante suprafețe cultivate cu 
furaje. Au fost puse în funcțiune toate pompele manuale și mecanice 
pentru scoaterea apei din puțuri sau din piraie. De exemplu, la C.A.P. 
Ghimpați au fost puse în funcțiune cinci pompe care trag apa dintr-uh 
asemenea pirîu, Glavacioc, apă care este folosită mai ales pentru a uda 
o solă de 100 hectare cu griu. La C.A.P. Daia a fost traversată șoseaua 
națională pentru a se iriga o< suprafață suplimentară de 100 hectare cu 
griu. Acțiuni de prelungire a unor conducte de irigații au fost între
prinse în consiliul aproindustrial Călugăreni, la Bolintin Vale și Cioro- 
girla. în județul Giurgiu, prin măsurile luate se irigă in plus o suprafață 
de 10 500 hectare. (Petre Cristea, corespondentul „Scînteii")

GALAȚI : A început irigarea primelor suprafețe 
din sistemul Terasa Covurlui

în aceste zile a început să funcțio
neze in probe tehnologice stația de 
pompare nr. 6 Vînători, din cadrul 
sistemului de irigații Terasa Covur
lui, județul Galați. Aceasta marchea
ză aducerea apei pe primele supra
fețe din acest sistem. Suprafața ce 
se dă acum în exploatare este de 
aproape 6 000 hectare. După cum 
ne-a spus tovarășul Gheorghe Popa, 
directorul întreprinderii de exploa
tare a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare Galați, această suprafață 
este rezultatul modernizării a mai 
bine de 3 000 hectare de amenajări 
locale, prin aceasta înlocuindu-se 
60 de motopompe și 120 motopom
piști. Alte 1 000 de hectare sint ex
tinderi ale fostelor amenajări locale, 
iar pe 1 660 hectare s-au realizat 
efectiv lucrări noi de irigații. 

Una din numeroasele aripi de ploaie, din- sistemul de irigații Bordușani, ju
dețul Ialomița, care din pricina defecțiunilor de construcție nu funcționează

Deocamdată, stația funcționează Ia 
un debit redus, urmînd ca in iunie 
a.c. să atingă parametrii superiori. 
Este de remarcat că această stație 
urma să intre in funcțiune, conform 
graficului de execuție, in trimestrul 
III a.c. Practic, prin pornirea ei îna
inte de termen se devansează iriga
țiile pe terenurile amintite. Unitățile 
care beneficiază acum de apă sint 
cooperativele agricole Vînători. Tu- 
lucești. Galați și întreprinderea 
agricolă de stat Smirdan. Lucrarea a 
fost executată de Trustul de con-'- 
strucții pentru îmbunătățiri funciare 
Galați. în final, sistemul de irigații 
Terasa Covurlui va asigura, in anii 
viitori, irigarea unei suprafețe to
tale de circa 180 000 hectare. (Dan 
Plăeșu, corespondentul .,Scînteii").

Foto : Gabriel Leaucu

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, LOCUITOR^ A[ SATELOR!

Ne aflăm intr-o perioadă hotărîtoare pentru recolta acestui an și, de aceea, 
nu precupețiți nici un efort, acționați energic, folosind din plin toate mijloacele și 
posibilitățile existente, pentru a iriga culturile, zi și noapte, pe suprafețe cit mai mari!

Răspunderea pentru recoltă înseamnă acum a asigura la timp apa necesară 
plantelor, oriunde rezervele de umiditate din sol sînt insuficiente!
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu ocazia celei de-a 62-a aniversări a creării Partidului Comunist Ro
mân primiți, in numele Partidului Comunist din Cuba și al întregului po
por cubanez, un salut frățesc și sincere urări de noi succese in edificarea 
societății socialiste în România.

Folosim această ocazie pentru a vă reitera încă o dată dorința noastră 
de a întări în continuare relațiile de prietenie între popoarele, partidele 
și guvernele noastre în folosul cauzei comune a socialismului, progresului 
gi păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA
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belgrad. Schimb de mesaje
între tovarășul Nicolae Ceausescu7

C AMPLE ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE A

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Folosim ocazia oferită de a 62-a aniversare a creării Partidului Co
munist Român pentru a vă adresa, in numele poporului guineez. al parti
dului său de avangardă — Partidul Democrat din Guineea — precum și 
al meu personal, felicitările noastre sincere și prietenești.

Apreciem mult marile victorii obținute de poporul român prieten sub 
conducerea partidului său. pe care îl conduceți,, cu atita clarviziune pen
tru reconstrucția națională și pentru îmbunătățirea continuă a bunăstării 
poporului dumneavoastră.

Permiteți-ne. de asemenea, de a vă reînnoi întreaga solidaritate a po
porului guineez. de a fi permanent alături de.poporul prieten român. în 
lupta comună pe care o duce împotriva colonialismului, neocolonialismu- 
lui, apartheidului, precum și pentru o lume a păcii, libertății și echității 
în relațiile dintre națiuni.

Binevoiți să primiți, dragă tovarășe și mare prieten, cele mai bune 
urări pentru sănătatea dumneavoastră personală, pentru fericirea familiei 
dumneavoastră, precum și pentru prosperitatea continuă a țării dum
neavoastră.

Cu înaltă considerație,

AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea, 

Președintele Republicii Populare Revoluționare Guineea

si tovarășul Petar Stambolici J »
BELGRAD 9 (Agerpres). — La 

Belgrad a avut loc un schimb de 
mesaje între tovarășul Nicolae 

'Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România; și 
Petar Stambolici, președintele Pre
zidiului Republicii. Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise to
varășului Petar Stambolici un cald 
salut și cele mai bune urări, iar po
poarelor Iugoslaviei socialiste urări 
de noi succese in opera de construc
ție socialistă.

Mulțumind, tovarășul Petar Stam
bolici. a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu un salut 
cordial, urări- de sănătate și fericire 
personală, de noi succese în activita
tea pe-care o desfășoară în fruntea 
partidului și statului, iar poporului 
român urări de noi succese in edi
ficarea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul 
Petar Stambolici a ambasadorului 
român, Nicolae Mihai, care-și in-
cheie misiunea în R.S.F. Iugo
slavia.

CU PRILEJUL ZILEI INDEPENDENȚEI

PENTRU PACE Șl DEZARMARE
S.U.A.: Povara cheltuielilor militare devine tot mai 

insuportabilă pentru poporul american

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Dragă prietene.
Am primit cu adîncă recunoștință amabilul mesaj de felicitare pe care 

mi l-ați adresat cu ocazia aniversării zilei mele de naștere. La rindul meu, 
îmi face deosebită plăcere să exprim Excelenței Voastre cele mai cordiale 
mulțumiri pentru nobilele și sincerele sentimente și urări adresate mie și 
poporului egiptean, care nutrește pentru dumneavoastră o deosebită prie
tenie, respect și prețuire.

Sînt pe deplin convins că prietenia și colaborarea fructuoasă dintre 
țările noastre vor cunoaște și în viitor o dezvoltare continuă, spre binele 
reciproc și în interesul cauzei păcii și securității in lume.

Rog să binevoiți a accepta cele mai bune urări de sănătate și fericire, 
de bunăstare și progres continuu pentru ■ poporul român prieten.

MOHAMED HOSNY MUBARAK

Depunere de coroane de Hori la monumentele eroilor români 
de la Plevna si Grivita

Grivița ale eroilor români căzuțl 
i războiul din 1877—1878.
La ceremonia depunerii coroanelor 

au participat reprezentanți ai orga
nelor de partid și de stat din județul 
Plevna, militari, oameni ai .muncii.

SOFIA 9 (Agerpres). — La 9 Mai, 
cu prilejul Zilei independenței de 
stat a României, ambasada țării 
noastre la Sofia, a depus coroane de 
flori la monumentele de la Plevna

Și 
în

Sedintâ festivă la Berlin.> »
BERLIN 9 (Agerpres). — Agenția 

A.D.N. informează că la Berlin a 
avut loc o ședință festivă a C.C. al 
P.S.U.G., Consiliului ----- 
liului de Miniștri și 
țional al Frontului 
R.D.G., consacrată 
aniversări 
fascism.

Au participat Erich Honecker, se-

de Stat. Consi- 
Consiliului Na- 

Național 
celei de-a 38-a 

a eliberării țării de sub

R. P. POLONA

ale

cretar general al C.C. 
președintele Consiliului 
conducători de partid 
R.D. Germane.

Despre importanța < 
au vorbit Werner 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D.G.

al P.S.U.G., 
de Stat, alți 
și de stat ai

evenimentului 
Krolikowski,

Agenția ,,France Presse” 
Reprezentanților în sprijinul

Agenția „France Presse" trans
mite, sub semnătura coresponden
tului său la Washington,, Claude 
Moisy, un amplu comentariu des
pre ultimele evoluții pe scena po
litică americană, care evidențiază 
accentuarea stării de spirit ostile 
cursei. inarmărilor nucleare. Iată 
ce se arată, între altele, în acest 
comentariu :

„America s-a distanțat cu hotă
rire săptămina trecută de politica 
de vigilență înarmată preconizată 
de președintele Reagan.

Intr-adevăr, administrația Rea
gan a suferit în decurs de numai 
citeva zile o succesiune fără pre
cedent de eșecuri politice, care 
ilustrează îndepărtarea crescîndă 
a poporului american de politica 
bazată pe arma atomică, pe supre
mația militară și pe prezența mi
litară a S.U.A. peste hotare.

Săptămina neagră pentru pre
ședintele american a început luni, 
2 mai, cind cei 280 de episcopi ca
tolici reuniți la Washington pentru 
a adopta o scrisoare pastorală 
asupra «războiului și păcii» au re
fuzat un compromis sugerat de 
administrație și au cerut «stopa
rea» și nu «reducerea» armamen
tului nuclear. Biserica catolică a- 
mericană, care numără aproape 52 
milioane de credincioși, 
clarat imorală folosirea 
cleare — fundament al 
militare americane.

Marți, comisia pentru 
le de investigații speciale a Ca
merei Reprezentanților, for domi
nat de opoziția democrată, a bla-

a de~ 
armei nu~ 
strategiei

probleme-

despre votul din Camera 
înghețării armelor nucleare
mat politica promovată de pre
ședintele Reagan în America Cen
trală și a interzis ca S.U.A., să fi
nanțeze operațiile 
dreptate împotriva 
Nicaragua.

Miercuri, Camera 
lor a adoptat cu o 
țațe o rezoluție în 
ghețării mutuale și verificabile a 
armamentului nuclear al S.U.A. și 
al Uniunii Sovietice, rezoluție care 
constituie un simbol al opoziției 
populare americane față de cursa 
înarmărilor.

în fine, de-a lungul întregii săp- 
tămini, Casa Albă a asistat nepu
tincioasă la prăbușirea sprijinului 
în rîndurile propriilor săi sena
tori față de cererea de a se spori 
cu 10 la sută cheltuielile . militare 
pentru bugetul 1983—1984 ; admi
nistrația a fost nevoită să se mul
țumească cu o majorare de numai 
șapte la sută.

Creșterea pacifismului în S.U.A., 
apreciază observatorii, are aceleași 
cauze ca și în Europa occidenta
lă : pe de o parte, tonul folo
sit de președintele Reagan a fă
cut să crească temerile în rîn
durile opiniei publice americane 
față de o confruntare militară in
tre cele două supraputeri ; pe de 
altă parte, criza economică și spo
rirea șomajului, împreună cu re
ducerea cheltuielilor pentru nevoi
le sociale, au făcut ca povara 
cheltuielilor militare să devină și 
mai insuportabilă" —■ subliniază 
„France Presse".

de gherilă in- 
guvernului din

Reprezentanți- 
imensă majori- 

sprijinul în-

JAPONIA : Marșul național 
al partizanilor păcii

TOKIO 8 (Agerpres). — Aproxima
tiv 2 000 de adepți ai suprimării 
armamentelor nucleare au inițiat la 
Tokio Marșul național al partizani
lor păcii din Japonia. In total, peste 
100 000 de persoane vor lua parte 
la acest marș, care se va desfășura 
pe un traseu lung de 1 400 km, 
cuprinzînd localități situate între 
Tokio, Hiroshima și Nagasaki. Mar
șul se va încheia la 9 august, la 
Nagasaki, unde participanții se vor 
alătura unui miting antinuclear 
internațional ce va marca cea de-a 
38-a comemorare a bombardamen
tului atomic ce a distrus orașul, în 
1945. Printre organizatorii 
se află și cea mai mare federație 
sindicală niponă, Sohyo.

Asemenea marșuri în 
păcii și dezarmării sînt organizate 
in Japonia în fiecare an, începînd 
din 1958.

acțiunii

sprijinul

MAREA BRITANIE: 
Partidul laburist se opune 
amplasării noilor rachete 

americane

Plecarea delegației Partidului Muncii din Olanda
Duminică a părăsit Capitala dele

gația Partidului Muncii din Olanda, 
condusă de Max Van Den Berg, pre
ședintele partidului, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită in 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul ’Otopeni, 
delegația olandeză a fost salutată de 
tovarășul Iosif Banc, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. de activiști de 
partid. (Agerpres)

Președintele Consiliului Național Palestinian 
a părăsit Capitala

Luni după-amiază a părăsit Capi
tala Khaled Al-Fahhoum, președin
tele Consiliului Național Palestinian, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale, a efectuat o vizită de priete
nie în tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul

★
înainte de a părăsi Capitala, pre

ședintele Consiliului Național Pales
tinian. Khaled Al-Fahhoum. s-a in- 
tilnit cu reprezentanți ai presei cen
trale. radioteleviziunii si Agenției 
române de presă — Agerpres.

în cadrul vizitei de prietenie între
prinse in România, la invitația Marii 
Adunări Naționale, a spus președin
tele Consiliului Național Palestinian, 
am fost foarte fericit să fiu primit, 
de prietenul poporului palestinian, 
președintele Nicolae Ceaușescu, cu 
care am avut o caldă și foarte cor
dială convorbire. în cursu' pestei 
întâlniri am transmis preș itelui 
României mulțumirile popo. ..ui pa
lestinian și ale conducerii sale, per
sonal ale liderului nostru, președin
tele Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, pentru ma
rele ajutor pe care îl acordă cauzei 
juste a palestinienilor, luptei poporu
lui nostru și pentru efortul . perma
nent și puternic al șefului statului 
român in vederea instaurării păcii în 
Orientul Mijlociu și in lume. Am fost 
foarte fericit să ascult opiniile pre-

Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, de alte persoane 
oficiale.

A fost prezent Khaled El-Sheikh, 
reprezentantul permanent al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
la București.

(Agerpres)
★

ședintelui Nicolae Ceaușescu în le
gătură cu necesitatea organizării unei 
conferințe internaționale sub egida 
O.N.U., cu, participarea Națiunilor 
Unite și a tuturor părților interesa
te. inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, ca singur re
prezentant al poporului palestinian. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat, din nou, că este necesar ca, 
în adoptarea oricărei soluții pentru 
rezolvarea crizei în Orientul Mijlo
ciu, să se ia in considerare drepturile 
juste, legitime ale palestinienilor, în
deosebi dreptul lor la autodetermi
nare și independență.

De asemenea, în cadrul convorbiri
lor pe care le-am avut cu președin
tele Marii Adunări Naționale și cu 
ministrul de externe, pe care le apre
ciez ca deosebit de fructuoase, am 
discutat, in spiritul prieteniei dintre 
poporul român, poporul- palestinian 
și popoarele arabe, aspecte ale coo
perării noastre cu România, în do
meniile economic și al schimburilor 
comerciale, care noi dorim să se dez
volte in continuare.

Vizita delegației Congresului
Statelor Unite Mexicane

Președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Nicolae Giosan, 
s-a intîlnit luni cu delegația Con
gresului Statelor Unite Mexicane, 
condusă de Humberto Alejandro 
Lugo Gil, președintele Camerei De
putaților din Congres, care, la invi
tația parlamentului României, în
treprinde o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte Augustin 
Tellez Cruces, membru al Marii Co
misii a Senatului, președintele Co
misiei pentru justiție. Luis Dahton 
Rodriguez, președintele Comisiei 
pentru relații externe a Camerei De
putaților, Mariano Pina Olaya, pre
ședintele Comisiei pentru justiție a 
Camerei Deputaților, Luis Jose 
Dorrantes Segovia, președintele Co
misiei pentru educație din Senat, 
Myrna Hoyos de Navarre'te, pre
ședintele Comisiei pentru turism din 
Senat, Alberto Villanueva Sansores, 
membru al Comisiei pentru .lucrări 
publice a Senatului, consilieri și 
experți.

în timpul întrevederii s-a proce
dat la . o informare reciprocă asupra 
activității celor două foruri legisla
tive, subliniindu-se contribuția pe 
care acestea o pot aduce la dezvol
tarea relațiilor pe multiple planuri 
dintre România și Mexic. în acest 
context, a fost exprimată dorința 
comună pentru extinderea relațiilor 
dintre parlamentele celor două țări, 
in interesul prieteniei și conlucrării 
fructuoase româno-mexicane, inclu
siv în cadrul unor organisme inter
naționale. Totodată, a fost evidențiat 
rolul tot mai mare. pe care il au 
parlamentarii in promovarea unei 
colaborări rodnice și multilaterale 
între națiuni, in asigurarea unui 
climat de pace și înțelegere în lume.

★
Ministrul afacerilor externe, 

Stefan Andrei, a avut luni o între

vedere cu delegația Congresului Sta
telor Unite Mexicane, condusă de 
președintele Camerei Deputaților, 
Humberto Alejandro Lugo Gil.

Cu acest prilej a fost relevată 
evoluția pozitivă a relațiilor dintre 
România și Mexic, ' exprimîndu-se 
dorința de a pune mai bine în va
loare posibilitățile oferite de econo
miile celor două țări in vederea di
namizării și amplificării colaborării 
bilaterale, pe baze reciproc avan
tajoase, în diverse domehii de inte
res comun. A avut loc. de asemenea, 
un schimb de- păreri in legătură cu 
unele aspecte ale vieții politice in
ternaționale.

•ir
Tovarășul Vasile Pungan, minis

trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, s-a in- 
tilnit, luni la amiază, cu delegația 
Congresului Statelor Unite Mexica
ne. condusă de Humberto Alejandro 
Lugo .Gil, președintele Camerei 
Deputaților.

în cadrul întrevederii ' au fost 
abordate aspecte ale colaborării eco
nomice româno-mexicane. apreciin- 
du-se că există largi posibilități pen
tru dezvoltarea și .diversificarea, in 
continuare, in interes reciproc, a 
schimburilor comerciale și pentru 
extinderea cooperării in domenii ale 
industriei și agriculturii!

★
La întrevederi au luat parte Virgil 

Teodorescu. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, alte persoane 
oficiale.

A fost prezent Luis Wybo Alfaro, 
ambasadorul Mexicului la București.

★
în aceeași zi. oaspeții au vizitat 

unități economice și obiective edili
tare din Capitală..

(Agerpres)

Congresul Mișcării Patriotice 
de Renaștere Națională

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au desfășurat lucrările 
primului congres al Mișcării Pa
triotice de Renaștere Națională 
(M.P.R.N.), la care au participat 
aproximativ 1 900 de delegați din 
toate voievodatele țării. Congresul a 
aprobat o hotărâre, Declarația-Pro- 
gram, Direcțiile și metodele de ac
tivitate ale mișcării. „Principiile 
statutare ale M.P.R.N." și alte do
cumente. .

In funcția de președinte al M.P.R.N. 
a fost ales scriitorul Jan Do- 
braczynski. Congresul a ales, de ase
menea. Consiliul Național al organi
zației.

Luînd cuvîntul în cadrul congresu
lui, Wojciech Jaruzelski, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri, a arătat că 
greutățile care confruntă în prezent 
țara trebuie să fie depășite prin am
ple reforme democratice, in condi
țiile folosirii limitate a măsurilor ex
cepționale.

Ideea înțelegerii naționale a fost 
una dintre ideile principale ale Con
gresului al IX-lea al P.M.U.P.. dar 
ea necesită precizări și concretizări 
în conformitate cu condițiile actuale 
— a arătat vorbitorul. Este vorba, in 
primul rind, să se formuleze mai clar 
și fără echivoc țelurile înțelegerii 
naționale, iar aceste țeluri sint 
apărarea integrității Poloniei, a 
frontierelor ei, asigurarea ordinii pu
blice, rezolvarea fără conflicte a con
tradicțiilor 
continuă a 
dezvoltarea 
Poloniei.

Vorbitorul a prezentat, de aseme
nea, rolul și locul Partidului Mun- 

. citoresc Unit Polonez in Mișcarea

Patriotică de Renaștere Națională și 
a subliniat că mișcarea creează plat
forma pentru întărirea legăturilor cu 
cei fără de partid, pentru lărgirea 
colaborării membrilor P.M.U.P. cu 
celelalte partide politice și cu orga
nizațiile laice ale catolicilor.

sociale, îmbunătățirea 
condițiilor de viață și 
materială și culturală a

BONN : Willy Brandt salută rezoluția 
Camerei Reprezentanților a S.U.A.

BONN 9 (Agerpres). — Președin
tele Partidului Social-Democrat 
din R.F. Germania, Willy Brandt, 
a salutat rezoluția adoptată de Ca
mera Reprezentanților a Congresu
lui S.U.A. privind înghețarea mu
tuală a. înarmărilor nucleare de 
către Statele Unite și U.R.S.S. în- 

y^țr-un interviu acordat ziarului

„Westfalische Nachrichten" — și 
citat de agenția T.A.S.S. — Willy 
Brandt a apreciat că „n-ar fi rău 
ca Bundestagul să adopte o rezo
luție în sprijinul acestei decizii". 
Totodată, președintele P.S.D. a re
levat că nu există alternativă la 
politica de destindere.

BONN 9 (Agerpres). — Liderul 
Partidului Laburist din Marea Bri-t 
tanie, Michael Foot, a declarat că) 
țelul principal al activității parti
dului său în domeniul politicii in
ternaționale constă în a împiedica 
amplasarea de noi rachete nucleare 
americane cu rază medie de acți
une pe teritoriul Angliei și al altor 
state vest-europene. într-un inter
viu acordat ziarului „Unsere Zeit“, 
el a relevat că amplasarea ur.or 
asemenea rachete ar duce la esca
ladarea continuă a cursei înarmă
rilor nucleare, iar partidul laburist 
respinge „orice declarație in sensul 
că noi rachete ar putea să spo
rească securitatea popoarelor euro
pene".

Michael Foot s-a pronunțat, de 
asemenea, pentru crearea de zone 
denuclearizate in Europa, pentru 
înghețarea neîntirziată a potenția
lelor nucleare și pentru reducerea 
bugetului militar al țării sale.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:! SPANIA: Succes al forțelor de stingă
în scrutinul municipal și regional

DONAȚIE DE CARTE ROMÂNEASCĂ LA LYON. Ambasada țării noastre 
din Paris a făcut o importantă donație de carte românească Secției de 
limba română a Universității „Jearf Moulin" din Lyon, donație care va 
face, în zilele următoare, obiectul unei expoziții intitulate „Cartea în Româ
nia". Subliniind, în cuvîntul rostit cu această ocazie, tradițiile și semnifi
cația legăturilor culturale dintre România și Franța, importanța pe care 
țara noastră o acordă dezvoltării lor, prof. univ. Alexandru Niculescu, 
directorul Centrului de studii românești de la Universitatea Sorbona, a 
conferențiat pe tema „România — istoria limbii și a unui popor vechi".

CONGRESUL UNIUNII LUPTĂ
TORILOR ANTIFASCIȘTI DIN 
CEHOSLOVACIA. în perioada 7—9 
mai 1983. Ia Praga a avut Ioc Con
gresul Uniunii luptătorilor antifas
ciști din Cehoslovacia. Au fost 
dezbătute și stabilite sarcinile ac
tivității uniunii in lupta împotriva 
neofascismului, 
rorismului și 
destindere și

nconazismului, te- 
rasismului, pentru 

________ ... cooperare, pentru 
pace. Din (ara noastră a participat 
o delegație a Comitetului foștilor 
luptători și veteranilor de război 
impotriya fascismului, condusă de 
general-colonel (r) Mihai Burcă, 
vicepreședinte al comitetului.

Britanie-România a organizat o 
seară românească, la care au parti
cipat membri ai filialei și invitați 
din Londra, Nottingham, Liverpool 
și din alte localități. A luat cuvin- 
tul secretarul filialei, S. D. Brookes, 
care s-a referit la programul aso
ciației, -menit să contribuie la dez
voltarea relațiilor de prietenie din
tre Marea Britanie și România.

SEARA ROMANEASCA LA. BIR-
1 MINGHAM. Filiala din Birmingham 
|_ a Asociației de prietenie Marea

ÎN CAPITALA CAMERUNULUI 
SE DESFĂȘOARĂ LUCRĂRILE 
CELEI DE-A V-A CONFERINȚE 
REGIONALE A UNESCO (Organi
zația Națiunilor Unite pentru edu
cație. știință și cultură). La lucrări 
iau parte delegații din țările afri
cane membre ale UNESCO și re
prezentanți ai unor organizații in
ternaționale.

MADRID 9 
municat oficial __ „___ —
Madrid, după cunoașterea a circa 95 
la sută din voturile exprimate in ale
gerile regionale și locale desfășurate 
duminică in Spania, confirmă avan
sul înregistrat de forțele de stingă 
în scrutinul din octombrie 1982, in
formează agențiile Reuter și U.P.L

Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol (P.S.M.S.) i-au revenit, pină 
în prezent, 43 la sută din voturile ex
primate, iar Partidul Comunist din 
Spania și-a dublat sufragiile — față 
de scrutinul general de anul trecut 
— obținind 8 la sută din voturile ex
primate. Alianța Populară, partid 
condus de un fost ministru din 
rioada franchistă, Manuel Fraga 
bârne, a realizat 26 la sută 
voturi, iar Centrul Democratic și 
cial al fostului prim-ministru. Adolfo

(Agerpres). — Un co
dat publicității la

Suarez — 1,71 la sută, față de 2,80 
la sută în 'octombrie 1982.

Președintele guvernului spaniol, 
Felipe Gonzalez, a. arătat, într-o de
clarație referitoare la alegerile muni- 

. cipale de ieri,, că „nu vor exista 
schimbări in ce privește orientarea 
politică a executivului, ci vor apărea 
citeva aspecte noi". El a afirmat că 
va prezenta o serie de propuneri di
feritelor forțe sociale și va iniția 
convorbiri cu organizațiile sindicale 
și cu cele patronale, in vederea 
elaborării unui plan economic.

J

ÎN FAȚA PRIMEJDIEI NUCLEARE

„,Nu rachetelor în Florennes și' 
oriunde în Belgia, in Răsărit sau 
Apus". Aceasta este deviza sub 
care s-a desfășurat, zilele trecute, 
în liniștita așezare belgiană Flo
rennes, din apropiere de Charleroi, 
o impunătoare manifestație, cu par
ticipant! veniți din toate colțurile 
țârii, împotriva planului de insta
lare a 48 de rachete americane de 
croazieră, in baza hotăririi N.A.T.O. 
din 1979.

Potrivit nlanurilor N.A.T.O., Bel
gia urmează să primească rachetele 
„Cruise" în 1985 și 1986, dar pre
gătirile pentru amplasarea acesto
ra durează 18 luni și, de aceea, 
încă de pe acum au început măsu
rătorile și delimitarea terenurilor. 
Deși guvernele anterioare au ami- 
nat decizia de aprobare privind 
amplasarea acestor rachete, actua
lul cabinet de centru-dreapta încli
nă, potrivit agenției Reuter, spre 
aprobarea instalării lor. Ministrul 
de externe, Leo Tindemans, a 
anunțat că zona cea mai potrivită 
ar fi Florennes, dai- o decizie de
finitivă nu a fost incă luată.

Primarul, din Florennes a decla
rat că. autoritățile locale nu au fost 
informate ori consultate in nici un 
fisl, arătînd că un referendum or
ganizat aici a indicat că. 75 la sută 
din locuitorii așezării'se opun in
stalării acestei arme nucleare in 
vecinătatea caselor lor. Referendu
mul a fost organizat de Comitetul 
de luptă pentru apărarea regiunii 
Florennes, împreună cu consiliul 
municipal. Pornind de la necesita
tea unirii tuturor forțelor ce se 
opun instalării de noi arme nu
cleare, comitetul a stabilit legături 
nu numai cu celelalte organizații de 
luptă pentru pace din țară, ci și 
cu. unele din străinătate, printre 
care Comitetul de la Comiso (Sici
lia) și cel de la baza Greenham, 
din Marea Britanie.

„Locuitorii din Florennes, ca și 
din alte localități belgiene — scrie 
un ziar din Bruxelles — refuză să 
servească drept țintă eventuală 
pentru un atac nuclear". După cum 
declara Pierre Galan, președintele 
Comitetului național de luptă pen- 
tru pace, „populația Belgiei își pune

tot mai acut problema securității 
sale. In Belgia, a spus el, din 500 
de localități rurale aproape jumă
tate — grupind peste 45 la sută 
din populația țării — s-au procla
mat -zone denuclearizate». In rin
dul acestora se află și Evere, unde 
autoritățile locale au hotărit să in
terzică nu numai amplasarea ra
chetelor, dar și transportarea aces
tora sau a părților componente".

Preocuparea crescîndă față de 
primejdia declanșării unei confla-

pe- 
Iri- 
din 
So-

Alegerile municipale și regionale, 
desfășurate, duminică, în Spania au 
constituit „o cotitură spre stingă" de 
care va trebui să țină seama guver
nul — a arătat, intr-d declarație fă
cută la Madrid, secretarul gene \1 
al Partidului Comunist din Spania, 
Gerardo Iglesias.

Alegeri generale anticipate în Marea Britanie
LONDRA 9 (Agerpres). — în Ma

rea Britanie vor avea loc alegeri ge
nerale anticipate la 9 iunie a.c., a- 
nunță o declarație oficială dată pu
blicității, luni, la reședința primului 
ministru, Margaret Thatcher. După 
cum transmit agențiile Reuter și

France Presse, regina Elizabeta a 
Il-a a acceptat, potrivit procedurii 
constituționale britanice, cererea in 
acest sens a primului ministru, ac
tualul parlament urmind a fi dizol
vat vineri.

FORȚA UNITĂ A POPOARELOR

neral, în Europa occidentală, pre
ședintele Partidului Socialist Fla
mand, Karel van Miert, arăta că 
,. Partidul Socialist Flamand este 
favorabil înghețării armamentelor 
nucleare, deoarece mai multe arme 
nu înseamnă mai multă securitate". 
Dealtfel, peste 20 de partide și 
organizații sociale, intre care și 
P. C. din Belgia, au semnat recent, 
la Naumar, un document-platformă 
pentru crearea unui comitet de 
coordonare a mișcării împotriva

nele demonstranților s-au întilnit 
oameni de cele mai diferite con
vingeri politice, reprezentanți ai 
cultelor, numeroși tineri.

„Convinsă că are de partea sa 
opinia publică, mișcarea pentru 
pace din Olanda intenționează 
să-și intensifice in 1983 acțiunile 
pentru a descuraja parlamentul de 
la Haga să aprobe hotărîrile 
N.A.T.O. privind instalarea in 1986 
a rachetelor -Cruise» pe teritoriul 
Olandei" — scrie cotidianul „THE

h Belgia și Olanda se intensifică acțiunile 
pentru pace, sporește numărul localităților 

declarate „zone denuclearizate"
grații' mondiale, cu folosirea inevi
tabilă a armelor nucleare, se con
cretizează in luările de poziție tot . 
mai hotărîte ale diferiților factori 
administrativi sau politici, la nivel 
loc.al sau național. „Nu putem sta 
la nesfirșit pasivi în fața escala
dării cursei înarmărilor, sublinia 
primarul orașului Lommel, Gustav 
Mateis. Luptătorii pentru pace din 
Belgia sint hotăriți să ceară guver
nului inițierea de acțiuni concrete 
pentru apărarea păcii și securității 
țării. Pentru început; e. spus el, gu
vernul ar trebui să refuze să fie un 
-elev silitor» al N.A.T.O. și să de
clare că amplasarea de noi rache
te nucleare americane nu ar con
solida securitatea Belgiei, ci, dim
potrivă, ar spori pericolul transfor
mării ei intr-o țintă ușoară in ca-

. zul unui conflict nuclear".
Pronunțîndu-se ferm împotriva 

proiectului staționării de noi rache
te nucleare americane cu rază me
die de acțiune in Belgia și, în ge-

rachetelor nucleare. Documentul 
relevă hotărîrea forțelor democra
tice de a nu permite amplasarea 
pe teritoriul țării a noilor rachete 
de tip „Cruise". ■

„în cadrul mișcării belgiene îm
potriva rachetelor — sublinia Louis 
van Geyt,’ președintele P. C. din 
Belgia — s-a conturat un curent 
care pune accentul pe respingerea 
unilaterală și necondiționată a am
plasării celor 48 de rachete 
«Cruise»".

O mare amploare, cuprinzînd cele 
mai diferite pături ale populației, 
a luat mișcarea pentru pace, îm
potriva cursei înarmărilor în Olan
da. Mii, zeci de mii de manifestanți 
in sprijinul păcii din Amsterdam, 
Kampen, Lelystad, Zwolle, Harden- 
berg, Zelhem, Peel și din alte lo
calități au demonstrat în ultima 
vreme, exprimindu-și opoziția fer
mă față de planurile N.A.T.O. de 
a amplasa în această țară noi ra
chete nucleare americane. în coloa-

DAILY TELEGRAPH". Dealtfel, o 
anchetă realizată la nivel național 
arăta — potrivit profesorului Philip 
Everts, director al Institutului pen
tru studii internaționale de la Uni
versitatea din Leyda — că 68 la 
sută din populația Olandei se opu
ne desfășurării rachetelor nucleare 
americane cu rază medie de acțiune 
in țară.

Puternicul curent de opinie în fa
voarea păcii, pentru dezarmare se 
regăsește și în faptul că in apro
ximativ 150 de comune olandeze 
organele legislative locale au adop
tat hotărîrea de a nu admite pe 
teritoriul lor rachete. Campania 
„Primarii Olandei împotriva am
plasării pe teritoriul țării a rache
telor ' de croazieră americane", in 
plină desfășurare, se va încheia — 
potrivit organizatorilor săi — cu o 
reuniune la nivel național, progra
mată la 9 iunie. Sint acțiuni com
plementare celor care .au făcut, 
pornind de la inițiativa de mare

răsunet a Amsterdamului, ca peste 
50 de municipalități olandeze să 
adopte statutul de „orașe denuclea
rizate".

Constituirea Consiliului național 
al mișcării antirăzboinice, organism 
menit să coordoneze acțiunile orga
nizațiilor de luptă pentru pace și 
dezarmare nucleară, împotriva pro-, ,
icetelor N.A.T.O.. este semnificați- ;
vă pentru amploarea mișcării pen- '
tru pace din această țară și, in 
același • timp, pentru dorința de 
conjugare a eforturilor tuturor for
țelor angajate in lupta pentru în
lăturarea primejdiei unei confla
grații nucleare, implicată de creș
terea arsenalelor militare. Nimic 
mai grăitor in această privință de- 
cît luările de poziție ale conducă
torilor unor partide politice, cum 
ar fi, de pildă, Max Van Den Berg, 
președintele Partidului Muncii, 
care declara, recent, că, „dacă gu
vernul olandez va adopta, in final, 
lwtărirea de a accepta instalarea 
noilor rachete, Partidul Muncii va 
participa activ la cahipania pentru 
împiedicarea transpunerii in viață 
a acestor măsuri. Ne vom coordo
na acțiunile noastre cu mișcarea 
sindicală și cu intregul popor 
olandez".

Partidul „Democrații—66“ și par
tidul comunist se împotrivesc, de 
asemenea, sporirii arsenalului nu
clear staționat in Olanda. O pon
dere deosebită, in ansamblul miș
cărilor pentru pace, împotriva noi
lor rachete nucleare, o are, de ase
menea, „Consiliul interbisericesc 
pentru pace", ale cărui acțiuni or
ganizate sub deviza „Scăpați ome
nirea de armele nucleare, începind 
cu Olanda !“ au dobindit o largă 
audiență, nu numai in țară, ci și 
peste hotarele sale.

Date și cifre, poziții și acțiuni 
exprimind atitudinea a milioane 
de oameni cin aceste țări care se 
ridică cu fermitate împotriva pro
iectelor de amplasare de noi arme 
nucleare pe teritoriile țărilor lor, 
militind pentru 
războiului, pentru 
zarmare și pace.

preîntimpinarea 
destindere, de-

Valentin
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