
1 $
o 14

-■X

z?

Ar

t

PROLETAR/ D/W TO4TE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

inteia 174,
Sff-

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LI Nr. 12 323 Marți 6 aprilie 1982 6 PAGINI 50 BANI

Interviul
tovarășului Nicolae Ceaușescu

acordat cotidianului turc
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
a primit, in ziua de 2 aprilie a.c., pe Cevat Taylan, trimis special al cotidia
nului turc „Guneș”, căruia i-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : Aș dori, dom
nule președinte, să cunosc punc-

LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ieri a început

VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ A GENERALULUI
KENAN EVREN, ȘEF DE STAT AL REPUBLICII TURCIA

expresie a relațiilor de prietenie dintre poporul român și poporul turc, a dorinței comune de a
extinde colaborarea bilaterală in interesul reciproc, al păcii și destinderii în Balcani, in Europa și în lume

Ceremonia sosirii în Capitală
La invitația tovarășului Nicolae 

Cpaușescu, președintele Republicii 
jcialiste România, luni dimineața a 

sosit in Capitală, într-o vizită de stat 
în țara noastră, generalul Kenan E- 
vren, șef de stat al Republicii Turcia.

Vizita șefului statului turc in 
România reprezintă o expresie" a do
rinței celor două state de a amplifica 
continuu prietenia și colaborarea din
tre cele două țări și popoare. In ace
lași timp, ea va contribui la asigura
rea unui climat de încredere, cola
borare și bună vecinătate in Balcani, 
la cauza destinderii, înțelegerii și pă
cii în Europa si in întreaga lume.

Ceremonia sosirii înaltului oaspete 
a avut loc pe aeroportul Otopeni, 
împodobit sărbătorește. Pe frontispi
ciul salonului oficial se aflau portre
tele președintelui Nicolae Ceaușescu 
și șefului statului turc, generalul Ke
nan Evren, încadrate de drapelele de 
stat ale celor două țări. Pe mari pan
carte erau înscrise in limbile româ
nă și turcă urările : „Bun venit în 
Republica Socialistă România Exce
lenței Sale general Kenan Evren, șef 
de stat al Republicii Turcia !“, „Să 
se dezvolte relațiile de prietenie și 
colaborare dintre Republica Socialis
tă România și Republica Turcia, în 
interesul ambelor popoare, al cauzei, 
păcii și securității in Balcani, în Eu
ropa și în întreaga lume !“.

La ora 11.30, aeronava cu care a 
călătorit șeful de stat al Republicii 
Turcia a aterizat.

La coborîrea din avion, șeful de 
Stat al Republicii Turcia a fost în- 
timpinat cu cordialitate de președin
tele Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ge
neralul Kenan Evren și-au strîns cu 
căldură mîinile.

In întîmpinarea înaltului oaspete

turc, pe aeroport au venit, de aseme
nea, tovarășii Ilie Verdeț, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei, 
Constantin Olteanu, miniștri, gene
rali, alte persoane oficiale.

Era de față ambasadorul României 
la Ankara, Vasile Patilineț. Se aflau, 
de asemenea, Nahit Ozgur, ambasa
dorul Turciei la București, și membri 
ai ambasadei.

împreună cu șeful de stat al Re
publicii Turcia au sosit in țara noas
tră Uter Turkmen, ministrul aface
rilor externe, Mustafa A. Aysan, mi
nistrul transporturilor, Fahir Ilker, 
ministrul energiei și resurselor natu
rale, alte persoane oficiale.

Comandantul gărzii militare alinia
te pe aeroport în cinstea sosirii înal
tului oaspete a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stat ale Re
publicii Turcia și Republicii Socialis
te România, în timp ce, în semn de 
salut, răsună 21 de salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ge
neralul Kenan Evren au trecut în 
revistă garda de onoare.

A urmat apoi prezentarea persoa
nelor oficiale venite în întîmpinare.

Un grup de pionieri români, pre
cum și copii ai membrilor ambasa
dei Turciei la București au oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu și gene
ralului Kenan Evren buchete de flori.

In încheierea ceremoniei, cei doi 
șefi de stat au primit defilarea găr
zii de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ge
neralul Kenan Evren au părăsit apoi 
aeroportul într-o mașină escortată 
de motocicliști, îndreptindu-se spre 
reședința rezervată înaltului oaspete. 
Aici, cei doi șefi de stat s-au în
treținut într-o ambianță de cordiali
tate.

„Guneș“

Vizită protocolară
șef deGeneralul Kenan Evren, . 

stat al Republicii Turcia, a făcut, luni 
după-amiază, la Palatul Consiliului 
de Stat, o vizită protocolară tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

întrevederea dintre cei doi șefi de 
gtat, premergătoare convorbirilor ofi

ciale, a decurs într-o ambianță de 
cordialitate și stimă reciprocă, sub 
semnul relațiilor prietenești care 
s-au statornicit și se dezvoltă între 
țările și popoarele noastre, în folosul 
și spre binele lor, al cauzei păcii, 
securității și colaborării în Balcani, 
în Europa și în întreaga lume.

începerea
La Palatul Consiliului de Stat au 

început, luni, 5 aprilie, convorbirile 
oficiale intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și generalul Ke
nan Evren, șef de stat al Republicii 
Turcia.

Dineu oficial oferit
de președintele Nicolae Ceaușescu

Președintele Republicii Socialiste 
• ■România, tovarășul Nicolae 

^foușescu, a oferit, luni, la Palatul 
v. „siliului de Stat, un dineu oficial 
în onoarea generalului Kenan 
Evren, șef de stat al Republicii 
Turcia.

La dineu au participat tovarășii 
Ilie Verdeț, Iosif Banc, Virgil Caza- 
cu, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Gheorghe Rădulescu, Ște-

fan Voitec, Stefan Andrei, Emi- 
lian Dobrescu, Petru 
Mihai Gere, Constantin 
Marin Rădoi, Richard 
membri ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și unități eco
nomice, personalități ale vieții noas
tre științifice și culturale, generali.

Au participat Uter Tiirkmen, 
Mustafa A. Aysan, Fahir Ilker, ce
lelalte persoane 
re-1 însoțesc

Enache,
Olteanu, 
Winter,

oficiale ca
pe șeful statului

turc în vizita în țara noastră.
Au fost prezenți ambasadorul 

României la Ankara și ambasadorul 
Turciei la București.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, cordială, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și ge
neralul Kenan Evren au rostit toas
turi.

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

convorbirilor oficiale

tul dumneavoastră de vedere in 
legătură cu prezentul și viitorul 
relațiilor politice și economice 
dintre țăr.le regiunii balcanice 
— care in trecut a fost locul 
unor importante conflicte — și ce 
căi trebuie folosite pentru dez
voltarea cooperării in această 
zonă 7

RĂSPUNS : După cel de-al doilea 
război mondial, în Balcani s-au pro
dus schimbări importante. Au apărut 
relații noi, bazate pe o mai bună în
credere, pe colaborare și cooperare 
economică, tehnico-științifică și cul
turală. S-au extins și diversificat 
formele de colaborare în multe do
menii — între care și o serie de so
cietăți — care au contribuit la reali
zarea unui climat de încredere, cre- 
indu-se condițiile necesare unei a- ' 
propieri continue între țările balca
nice. Trebuie subliniată, în acest 
context, dezvoltarea puternică a re
lațiilor economice dintre țările din 
Balcani, ca urmare a dezvoltării fie
cărei țări, a preocupării pentru con
solidarea independenței naționale, 
pentru asigurarea ridicării continue 
a bunăstării popoarelor din această 
zonă. Se poate spune că in Balcani, 
astăzi, sînt condiții noi, care creează 
premise pentru a se ajunge la solu
ționarea tuturor problemelor dintre 
țările acestei regiuni pe calea trata
tivelor și, totodată, pentru o extin
dere a colaborării • și transformarea 
Balcanilor într-o zonă fără armament 
nuclear, într-o zonă a colaborării 
pașnice.

Reuniunile din ultimii ani pe pro
blemele colaborării economice —deși 
numai la nivel de experți — au o 
mare însemnătate. Ele deschid ca
lea unei întîlniri la nivel înalt, chiar 
la nivelul șefilor de state, pentru a 
discuta împreună căile soluționării 
pe calea tratativelor a problemelor 
existente, pentru întărirea colaboră
rii, în interesul tuturor popoarelor 
din Balcani, al păcii și colaborării în 
Europa și în întreaga lume.

ÎNTREBARE : După opinia
1 dumneavoastră, ce trebuie în

treprins pentru a se obține re
zultate imediate in domeniile de 
cooperare de pe agenda celor- 
două țări ale noastre — trans
portul, turismul, exploatarea și 
prelucrarea petrolului etc. ? 
Există obstacole care amină a- 
ceste proiecte și care trebuie să 
fie eliminate 7

RĂSPUNS : Aș dori să menționez 
cu multă satisfacție extinderea cola
borării economice, a schimburilor co
merciale dintre țările noastre, care 
din 1975 pînă in prezent au crescut 
de șase ori. Este adevărat că soldul 
este în favoarea României. Consider 
însă că sînt toate condițiile pentru 
a ajunge la un echilibru în balanța 
comercială între țările noastre, pe 
seama extinderii colaborării econo
mice, a schimburilor comerciale. Un 
.rol important îl are în această pri
vință adoptarea de hol forme 
cooperare în producție, fie prin for
ma realizării unor obiective în co
mun, așa cum este rafinăria care se 
construiește în prezent, fie pe calea 
cooperării sub forma de societăți 
mixte. Avem, dealtfel, în vedere — 
și sper că vom realiza acest acord 
cu prilejul vizitei șefului statului 
turc — să dezvoltăm mai bine cola
borarea în domeniul transportului,

rde

folosind mai intens atît Marea Nea
gră și Dunărea, cit și teritoriul turc, 
pentru a putea să extindem în acest 
fel relațiile noastre reciproc avan
tajoase. Există, de asemenea, posibi- * 
litatea unei colaborări largi in dome
niul mineritului, inclusiv al petrolu
lui, și in alte domenii. Asemenea 
forme de colaborare vor deschide 
mari posibilități pentru extinderea 
conlucrării și schimburilor econo
mice, pentru creșterea imnortantă a 
acestora. Consider că actualmente s-a 
ajuns la înțelegeri corespunzătoare 
și vom putea trece la realizarea lor 
in viață.

ÎNTREBARE : Care sînt, Ex
celentă, șansele promovării — 
pe scară mai largă — a coope
rării industriale intre România 
și Turcia 7

RĂSPUNS : Am menționat deja 
posibilitatea realizării unor obiective 
industriale în cooperare. în forme 
reciproc avantajoase. Consider că 
realizarea în comun a unor obiecti
ve industriale va contribui foarte 
mult la dezvoltarea economico-socia- 
lă a țărilor noastre, la ridicarea bu
năstării popoarelor lor, va repre
zenta un factor important In întă
rirea independenței și suveranității 
lor. Și România și Turcia dispun as
tăzi de forța necesară pentru a reali
za împreună o serie de obiective in
dustriale de mare importanță eco
nomică și socială.

ÎNTREBARE : Din punctul 
de vedere al necesității de a se 
crea un climat ideal pentru coo
perarea in Balcani, ați dori să 
comentați disputele dintre Gre
cia și Turcia, in calitatea dum
neavoastră de conducător al 
unei țări vecine 7

RĂSPUNS : România consideră că 
este necesar să se acționeze de că
tre toate țările balcanice pentru so
luționarea problemelor litigioase 
dintre ele numai și numai pe calea 
tratativelor. In acest sens, conside
răm că și problemele în dispută din
tre Grecia și Turcia pot și trebuie- 
să fie soluționate pe calea tratative
lor, pornind de la interesele ambe
lor țări, de la necesitatea realizării 
unei politici de destindere, de pace, 
care să se bazeze pe respectul in
dependenței, integrității teritoriale și 
suveranității fiecărei țări.

O asemenea rezolvare a probleme
lor este în interesul ambelor state, 
în interesul și al celorlalte țări din 
Balcani, iar România dorește sincer 
și va face tot ce-i stă în putință 
pentru a contribui la soluționarea pe 
această cale a problemelor.

Considerăm că disputele existen
te nu sînt de natură să nu poată fi 
soluționate pe calea tratativelor — 
atunci cînd se dă dovadă de bună
voință din partea ambelor părți, și 
sperăm că se va acționa în acest fel. 

ÎNTREBARE : Ne-ar face 
multă plăcere, domnule pre
ședinte, să aflăm care este po
ziția guvernului român privind 
soluționarea pașnică a proble
mei Ciprului.

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat întotdeauna pentru soluționarea 
problemei Ciprului pe baza asigură
rii integrității și independentei sale, 
a conviețuirii pașnice între cele două 
comunități. în acest sens, conside
răm că și Grecia și Turcia trebuie să 
acționeze pentru a favoriza o ase
menea soluție, ceea ce ar corespun
de intereselor normalizării generale 
a relațiilor dintre aceste două țări,
(Continuare in pag. a Vl-a)

Toastul președintelui
Nicolae Ceausescu

Stimate domnule șef de stat
al. Republicii Turcia, 
Stimați oaspeți, 
Tovarăși și prieteni,
Doresc ca, in numele Consiliului de Stat și al guver

nului, precum și al meu personal, să vă salut cordial 
ca oaspeți ai României socialiste — pe dumneavoastră 
și pe colaboratorii care vă însoțesc — și să vă adresez 
o călduroasă urare de bun venit în țara noastră.

Vizita pe care o faceți în România constituie o 
ilustrare a evoluției pozitive pe care o cunosc relațiile 
de prietenie și colaborare româno-turce, o expresie a 
dorinței comune de a le conferi un caracter tot mai 
larg.

Constatăm cu satisfacție că, în spiritul Declarației 
solemne comune semnate la București în anul 1975, 
al înțelegerilor convenite cu prilejul vizitelor reciproce 
la nivel înalt, raoorturile româno-turce au cunoscut o 
dezvoltare continuă pe multiple planuri. S-au intensi
ficat contactele politice, au sporit schimburile comer
ciale — al căror volum a crescut, din 1975 pînă in 
prezent, de circa 6 ori — s-au extins și diversificat 
formele de colaborare și cooperare în diferite domenii, 
în acest sens, doresc să evidențiez buna conlucrare a 
specialiștilor români și turci la realizarea rafinăriei 
„Anatolia Centrală" — important obiectiv al industriei 
turce, exemplu de cooperare reciproc avantajoasă între 
două țări cu orînduiri sociale diferite. Considerăm însă 
că potențialul economic, tehnic și științific, în continuă 
creștere, al României și Turciei, creează noi posibili
tăți pentru lărgirea acestei colaborări, îndeosebi in 
domeniul energeticii, mineritului — inclusiv al petro
lului — agriculturii, transporturilor, precum și în alte 
domenii de interes comun — ceea ce corespunde pe 
deplin intereselor de progres ale țărilor noastre, cauzei 
păcii și colaborării internaționale.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Toastul generalului

La convorbiri participă :
Din partea română — Gheorghe 

Oprea, prim 
al guvernului, 
nistrul afacerilor externe, 
Avram, ministrul industriei 
strucțiilor de mașini, Vasile Bu
lucea, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Trandafir Co- 
cârlă, ministrul energiei electrice, 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe, 
Vasile Pungan, ministru secretar de 
stat, consilier al președintelui repu
blicii, Constantin Mitea, consilier al 
președintelui republicii. Silviu Curti- 
ceanu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat, Ion Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Nicolae Amza, adjunct al ministrului 
petrolului, Vasile Patilineț, ambasa
dorul țării noastre la Ankara, Romu
lus Neagu, director în M.A.E.

Din partea turcă — liter Turkmen, 
ministrul afacerilor externe, prof. dr. 
Mustafa A. Aysan, ministrul trans
porturilor, Fahir Ilker, ministrul 
energiei și resurselor naturale, Nahit

viceprim-ministru 
Ștefan Andrei, mi- 

Ioan 
con-

Ozgiir, ambasadorul Turciei la Bucu
rești, Oktay Iscen, ambasador, ad
junct al subsecretarului de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, Naz- 
mi Akiman, ambasador, purtător de 
cuvint al ministrului afacerilor ex
terne, Hasan Yumuk, adjunct al 
subsecretarului de stat pentru pro
blemele maritime la Ministerul 
Transporturilor, Adnan Baser Kafa- 
oglu, consilier economic al șefului 
de stat, Ustun Dincmen, șeful cabi
netului șefului de stat, Umut Arik, 
director în Ministerul Transporturi
lor, Baki Ilkin, consilier special al 
ministrului afacerilor externe, Suat 
Tuygan, Erkan Gezer și Gonul Da- 
lyanoglu, șefi de departamente în 
Ministerul Afacerilor Externe, Ismail 
Kafescioglu, director general la Cor
porația petrolieră tprcească.

Ceaușescu a 
vizita gene- 
țara noastră, 
evidentă bu-

porația petrolieră tui _
Președintele Nicolae 

salutat cu cordialitate 
ralului Kenan Evren în 
care pune pregnant în 
nele relații româno-turce, precum și 
dorința comună de a Ie imorima un
(Continuare in pag. a 111-a)

Folosind fiecare zi, flecare oră

ViTElĂ MAXIMĂ LA SEMĂNAT, 
CALITATE IREPROȘABILĂ!
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putea 
fron- 
calea 
țările

Stimate domnule președinte,
Vă mulțumesc pentru aprecierile și urările dum

neavoastră la adresa mea, personal, a țării mele, pre
cum și în ce privește raporturile turco-române. încă 
din primele momente după ce am pus piciorul pe 
pămîntul țării dumneavoastră, am fost martorul ospi
talității tradiționale a poporului român. Sînt animat 
de sentimente de satisfacție că am posibilitatea să 
vizitez România, la invitația atît de amabilă a Ex
celenței Voastre, și să vă cunosc personal, ceea ce 
ne oferă ocazia să. putem examina diferite aspecte 
ale problemelor ce interesează ambele noastre țări. 
Doresc să subliniez, cu acest prilej, sentimentele mele 
de adîncă admirație față de bogata dumneavoastră 
experiență politică și față de cunoștințele largi pe 
care le aveți asupra problemelor.

în decursul desfășurării evenimentelor istorice, po
poarele turc și român au avut prilejul de a se 
cunoaște unul pe altul. Faptul' că nu dispun de 
tiere “comune nu constituie un impediment în 
extinderii raporturilor de bună vecinătate între
noastre. în lumina experiențelor istorice, popoarele 
turc și român împărtășesc unul față de altul senti
mente adînci de dragoste, de stimă și de încredere. 
Sînt, de asemenea, deosebit de fericit că pot constata, 
în cursul vizitei mele în România, viabilitatea acestor 
sentimente.

Stimate domnule președinte,
în cadrul politicii externe a Turciei, România ocupă 

un loc deosebit și important. Acordăm o mare impor
tanță raporturilor noastre cu România. Vizitele re
ciproce, inițiate și menținute cu multă regularitate în 
cursul anilor din urmă, constituie o contribuție pozi
tivă la lărgirea legăturilor dintre țările noastre.

r
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botoșani: Timpul bun de lucru
se face și prin
Joi, 1 aprilie, pe raza cooperativei 

agricole Bălușeni l-am întilnit pe in
ginerul Lazăr Turceac, directorul S.M.A. 
din cadrul consiliului agroindustrial Boto
șani, „sondînd terenul" cu citeva semănă
tori. „Este încă ud — ne spune.— se-nfun- 
dă tuburile semănătorilor. Numai in ulti
mele două zile au căzut 14 litri de apă pe 
fiecare metru pătrat. Dar nu am stat cu 
miinile încrucișate. La Cristeștl, Nicșeni, 
Curtești și in alte cooperative agricole de 
producție am trecut la pregătirea terenului 
cu toate atelajele".

Am revenit sîmbătă, dis-de-dimineață, pe 
raza aceluiași consiliu agroindustrial și 
l-am întilnit pe directorul S.M.A. pe te
renurile cooperativei agricole din Stăuceni. 
„Acum se poate lucra. Ieri, la nivelul con
siliului, am însămințat primele 251 hectare 
cu lucemă, ovăz, borceag, mazăre și chiar 
citeva hectare cu sfeclă de zahăr".

Știam din ziua precedentă că — față de 
anii trecuți, cind la această dată se insă-

bună organizare
mința doar în zona sudică — în acest an 
însămînțările de primăvară au început con
comitent în întreg județul ; fapt constatat 
și în aceste zile pe teren. Tovarășa Elena 
Tucaliuc, președintele cooperativei agri
cole de producție Răuseni, ne spune : „în 
numai două zile am încheiat semănatul 
ovăzului pe întreaga suprafață planificată. 
Și nu am putut lucra decît cu cel mult 
două treimi din forța mecanică de care dis
punem. De astăzi lucrează toate semănă
torile. Iar pină deseară încheiem semănatul 
trifolienelor, al plantelor pentru nutreț, pu- 
nind sub brazdă și sămința de sfeclă de 
zahăr pe vreo 50 de hectare".

Pină luni seara, în județul Botoșani se 
Insămințaseră 13 428 hectare. Puțin însă 
față de data calendaristică la care ne aflăm. 
Dar cum se apreciază la direcția agricolă 
județeană, prin măsurile luate sînt reale 
posibilități ca ritmul lucrărilor să crească 
de la o zi la alta. (Silvestri Ailenei, co
respondentul „Scinteii").

teleorman ♦ Foarte activi
„mecanizatorii de rezervă../4

în consiliul unic agroindustrial Blejești, 
situat în nordul județului Teleorman, s-a 
trecut masiv la însămințatul florii-soare- 
lui. „Nu-i o campanie ușoară — ne spune 
președintele consiliului, Teodor Păunescu. 
E adevărat că avem ogoare de toamnă, și 
acestea înlesnesc pregătirea terenului, dar 
ploaia nu prea ne lasă în pace". Și totuși, 
așa cum aveam să ne convingem într-un 
scurt raid prin unitățile agricole din consi
liu. condițiile mai deosebite ale acestei pri
măveri i-au îndîrjit pe lucrătorii ogoarelor 
să aplice pămîntului o tehnologie adecva
tă : muncă fără răgaz zi și noapte, fără a 
face rabat la calitate. Și rezultatele se 
văd în continuare : dintr-un total de 2 690 
hectare destinate florii-soarelui, 1 700 de 
hectare au primit deja semințele. Totodată, 
au fost însămînțate cu porumb 140 de hec
tare. Ne-am întrebat: care să fie „secretul" 
depășirii vitezei zilnice de lucru planifica

te 7 Răspunsul nu a fost greu de aflat. Se 
acționează în schimburi prelungite zi șl 
noapte, o contribuție esențială la pregătirea 
terenului avAnd-o și un grup de 30 țărani 
cooperatori care au primit de curînd califi
carea de mecanizatori. Pe o solă a fermei 
nr. 3 Sericu — C.A.P. Blejești i-am văzut la 
lucru pe trei din cei care dau noi dimen
siuni calitative meseriei de țăran : Ion Cris
tian, Ion Bobe și Ion Sirbu. Mergînd în 
urma tractoarelor, directorul S.M.A. Ble
jești, Ion Mionea, cel care le-a fost „pro
fesor" la cursurile organizate în iarnă, măr
turisește cu o satisfacție neascunsă : „fac 
treabă bună băieții 1“ și, aveam să aflăm, 
nu numai ei. Dumitru Țincu, Tudor Andrei, 
Gheorghe Cristea și toți ceilalți nu se lasă 
mai prejos, lucrind din zori și pînă se în
noptează, locul lor fiind apoi luat de meca
nizatorii cu mai multă experiență. (Stan 
Ștefan, corespondentul „Scinteii").

giurgiu: Ce răsare din sămința... 
aruncată pe resturi de coceni?

Pe președintele C.A.P. Prundu, județul 
Giurgiu, Dumitru Burghi, împreună cu in
ginerul șef Virgil Popescu i-am întilnit pe 
la ora 17, conducînd semănătorile de la 
o solă unde se terminase de semănat 30 
hectare cu muștar spre altă tarla, unde 
urma să se însăminfeze alte 50 hectare pre
gătite pentru aceeași cultură. Văzînd trac
toarele pe șosea, înșirate, am crezut' că 
mecanizatorii se retrag spre cașă.irr'ț'î': ,s

— Cum să mergem acasă, Ia ora 17 7 Mat 
avem cel puțin două ore bune de muncă 
la semănat, ne spune șeful de fermă Ion 
Cicireagă. Azi-noapte am pregătit bine 
terenul, l-am erbicidat și pînă se întunecă 
să tot semănăm. Și am mers împreună spre 
sola unde, într-adevăr, terenul pregătit ca 
pentru grădină vorbea de la sine despre 
ceea ce înseamnă calitate. Aici, oamenii au 
înțeles, ca adevărați meseriași ai ogorului, 
cit de importantă este lucrarea pregăti
toare a terenului pentru semănat. O veri
tabilă masă de biliard, perfect nivelată, cu
rată ca o tablă de școală, pe care urmează 
ca semănătorile să deseneze în rinduri 
drepte, cu sămînță de bună calitate, vii
toarea recoltă. Oameni de ispravă, care știu

bine că cu toată graba ce se impune în 
această campanie nu trebuie făcut nici un 
rabat la calitate.

La cîțiva kilometri de aici, mecanizato
rul Dumitru Danev trăsese tractorul la 
capul locului pentru că terminase de îm
prăștiat ingrășămintele azotoase pe o solă 
ce urma să fie semănată cu floarea-soare- 
lui. Este terenul cooperativei agricole Vlad 
î’epeș.

— Ați împrăștiat îngrășămîntul peste te
renul acesta plin de resturi vegetale 7

Se miră și tractoristul de întrebare.
— Inginerul șef a trecut pe aici 7
— Da, a fost și acum este la semănat 

sfeclă.
— Tot așa o fi și terenul în care se sea

mănă sfecla, plin de resturi de coceni 7
Iarăși tăcere. Tractoristul care a încărun

țit pe brazdă știe bine unde batem. Este în 
încurcătură. Oare inginerul șef al coope
rativei, Ion Chiriazi, ce-ar fi avut de spus? 
Crede cumva că sămînța de floarea-soare- 
lui, ajunsă pe resturile de coceni de po
rumb, așa cum s-au împrăștiat îngrășămin- 
tele chimice, va da recoltă mare 7 (Petre 
Cristea, corespondentul „Scinteii").
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STADIUL PLANTARII CARTOFILOR TIMPURII Șl DE VARA. Cifrele în
scrise pe hartă reprezintă, în procente față de plan, suprafețele plantate 
pînă la 5 aprilie. Județele notate cu o linie cultivă numai cartofi de 

toamnă.

PLANTAREA CARTOFILOR
trebuie Încheiată grabnici

Pe baza programului de autoaproviziopare, in acest an urmează să se cultive 
32 000 hectare cu cartofi timpurii și vară. Pină ieri, 5 aprilie, potrivit 
datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, cartofii tim
purii au fost plantați pe 23 500 hectare, reprezentind 73 la sută din prevederi. 
Așa cum rezultă din harta alăturată, in timp ce in unele județe lucrările s-au în
cheiat, în altele, chiar in cele situate in sudul țării — Dolj, Teleorman, Giurgiu, 
Mehedinți, Argeș — suprafețele plantate sînt cu mult sub posibilități. Timpul fiind 
inalntat se impune grăbirea lucrărilor de plantare a cartofilor. Corespondenții 
noștri din două județe — Teleorman și Giurgiu — au solicitat pe directorii trustu
rilor horticole județene să arate atit cauzele care au determinat intirzierea plan
tării cartofilor, dar, mai ales, măsurile ce se întreprind pentru încheierea acestei 
lucrări.♦

Tovarășul Ion Oinăca- 
ru, directorul Trustului 
horticulturii din județul 
Teleorman, răspunde : 
Plantarea cartofilor tim
purii a demarat bine, 
dar vremea nefavora
bilă a îngreunat ulte
rior desfășurarea acti
vității în cimp. Prin am
plele acțiuni organizate 
în ultima perioadă în 
toate fermele legumicole, 
restanțele au fost dimi
nuate în mare parte, vi
teza zilnică de lucru spo
rind pină la 200 hectare. 
Sub îndrumarea specialiș
tilor se lucrează atît me
canic, cit și manual. Prac
tic, au mai rămas de 
plantat cu cartofi circa 
400 de hectare, îndeosebi 
în unitățile agricole din 
zona Zimnicea. Aceasta 
ar însemna încă 2—3 zile 
bune de lucru. Există o 
singură condiție pentru a 
ne încadra în perioada

optimă : Direcția generală 
a horticulturii să ne asi
gure livrarea urgentă a 
cartofilor de sămînță pen
tru ultimele hectare.

★
Tovarășul ing. Cornel 

Bernat, directorul Trus
tului horticulturii din ju
dețul Giurgiu, răspunde : 
Au existat unele greutăți 
în asigurarea cartofilor 
de sămînță. C.A.P. Slo
bozia, de exemplu, va cul
tiva în acest an 200 hec
tare, din care pină acum, 
în pofida timpului avan
sat, a reușit să planteze 
numai 40 de hectare. Și 
aceasta deoarece nu s-au 
îngrijit să-și procure 
cartofii de sămînță.

Președintele coopera
tivei agricole din Slo
bozia, inginerul Emil 
Pascu, ne spune că 
trustul horticol era îm
puternicit să contracte

ze cartofii de sămînță 
din zonele specializate, 
dar delegatul acestuia nu 
s-a preocupat de calitatea 
lor. Astfel, la C.A.P. 
Slobozia au ajuns cartofi 
mari, de cile 500 grame 
fiecare. Adică, așa cum 
nu se recomandă. Mai 
mult, din cantitatea sosită 
de aproape 300 tone, 
peste lî tone au fost neco- 
rcșpunzători și de aceea 
au fost folosiți pentru hra
na animalelor. Acum se 
așteaptă să sosească de la 
Suceava alte 225 tone de 
cartofi. pentru a putea 
continua lucrările de 
plantare.

Analizînd situația crea
tă, comandamentul jude
țean pentru agricultură a 
decis să fie mobilizate mai 
multe forțe la secționarea 
tuberculilor mari și să se 
intensifice plantarea lor 
atît mecanică, cît și ma
nuală pentru terminarea 
grabnică a acestei lucrări.

Pășuni pe lingă fiecare 

fermă!

Pajiștile naturale sau cultivate a- 
sigură animalelor furaje consistente 
și la costuri reduse, ceea ce influen
țează favorabil producția și starea 
lor de sănătate. în județul Brăila, 
numeroase cooperative agricole — 
Tudor Vladimirescu, Cazasu. Șuțu, 
Siliștea și altele — au pășuni irigate 
care, bine fertilizate și întreținute, 
asigură masă verde pășunabi'.ă din 
luna mai pină în octombrie. La I.A.S. 
Rîmnicelu. pe 100 hectare pășuni 
semănate s-a realizat o cantitate de 
61 tone masă verde la hectar. Ce se 
face acum pentru extinderea acestei 
experiențe? în județul Brăila pășu
nile ocupă 25 000 hectare, în cea mai 
mare parte terenuri sărăturate, im
proprii altor culturi. Creșterea po
tențialului lor productiv implică lu
crări de amena
jare complexe și 
cultivarea specii
lor de ierburi și 
alte plante de nu
treț rezistente la 
diferite grade de 
sărăturare, care 
au la bază expe
riențele întreprin
se la Stațiunea 
centrală de cer
cetare pentru a- 
meliorarea solurilor sărăturate Brăila. 
Prin scarificarea și amenajarea lor 
pentru irigații, în decurs de 4 ani, 
recolta de masă verde pe solurile 
sărăturate s-a triplat : de la numai 
5 tone la hectar, cit s-au obținut in 
1976, s-a ajuns în 1981 la peste 16 
tone pe 14 000 hectare și la 10—15 
tone pe restul suprafețelor. Nu sînt 
rezulțate-limită, se poate obține mai 
mult.

O bună parte a lucrărilor pe vii
toarele pășuni cultivate se execută in 

' această perioadă, cind trebuie insă- 
mințate cît mai repede amestecurile 
de graminee și leguminoase. „La în
ființarea fiecărei pășuni efectuăm 
minimum 7—8 lucrări, de la pregă
tirea terenului și pînă Ia semănat 
— precizează ing. Ilie Marian, di
rector al direcției agricole. Și asta 
pe terenuri normale, pentru că pe 
cele sărăturate se fac și mai multe 
lucrări. Pe 9 000 hectare de pășuni 
înființate în ultimii 5 ani am exe
cutat: lucrări complexe, iar în aceas
tă primăvară asemenea lucrări se 
extind pe 4 700 hectare în raza co
munelor Gropeni, Traianu, Făurei, 
Tudor Vladimirescu și altele.

Ținînd seama că pajiștile cultiva
te nu pot fi pășunate în primul an 
de producție, ci numai cosite, este 
necesară eșalonarea însămințării a- 
cestora pe o perioadă de cîțiva ani. 
Așa procedează cooperatorii din 
Cazasu, care au 30 hectare pășune in 
al doilea an de producție, 90 hectare 
ierburi perene însămînțate in toam
na anului trecut, iar în acest an in-' 
sămînțează alte 35 hectare. Un pro

Ce se întreprinde în județul 
Brăila pentru extinderea 
pajiștilor cultivate în preaj
ma fermelor de vaci

gram bine eșalonat care, după apre
cierile tovarășei Vasilica Popescu, 
președinta cooperativei, este corelat 
cu posibilitățile de asigurare a se
mințelor, precum și cu cerințele re
feritoare la introducerea pășunilor 
cultivate in asolament.

Urmărim la lucru o formație de 
mecanizatori care pregătesc terenul 
și insămintează gramineele și legu
minoasele pe 80 hectare izlaz al co
munei Viziru. Terenul este situat 
lingă ferma de vaci. Calitatea pă
mîntului pregătit de mecanizatorii 
Ilie Priceputu, Costică Bogdan și 
Petrică Custură nu e cu nimic mai 
prejos decît cel destinat unei culturi 
agricole pretențioase. Cu deosebirile 
impuse de specificul tehnologiei de 
înființare a pajiștilor cultivate. Mai 

intîi terenul este 
scarificat cu aju
torul utilajelor 
grele, la adinci- 
mea de 70—80 cm, 
pentru a preveni 
băltirea anei pro
venite din ploi 
sau din irigații, 
întreaga supra
față este apoi fer
tilizată cu îngră
șăminte chimice 

și naturale administrate în doze di
ferențiate în raport cu cerințele. 
Pentru a avea certitudinea că se
mințele mici de ierburi sint îngro
pate la adîncimea prevăzută de 
2—3 cm, terenul afinat este tăvălu- 
git. Pentru înființarea pășunii, meca
nizatorii efectuează â—9 lucrări dife
rite. Costul acestora este de 4 000 lei 
la hectar, deci mai mult față de cos
tul însămințării culturilor obișnuite.

Asigurat ea semințelor este princi
pala problemă ce se cere soluționată 
pentru extinderea pășunilor culti
vate. întreprinderea de îmbunătățire 
a pajiștilor dispune de numai 600 
hectare loturi semincere. în loc de 
2 000 hectare cît ar fi necesare. „Sint 
bune, foarte bune pășunile cultivate, 
ni se spune și la Trustul I.A.S., dar 
nu avem nici o tonă de semințe de 
ierburi*;, Semințe suficiente nu au 
nici cooperativele agricole, iată de ce. 
concomitent cu extinderea loturilor 
semirtcere proprii, se impurie organi
zarea cooperării cu alte județe in 
sensul producerii semințelor de le
guminoase la cîmpie și a gramineelor 
în zonele colinare, acolo unde fie
care din acestea au condiții favo- • 
rabile.

Pășunile cultivate reprezintă o in
vestiție de mai lungă durată, ceea ce 
presupune maximă grijă pentru crea
rea și întreținerea lor, respectarea 
tuturor normelor, stabilite pentru a 
obține producții cît mai mari de masă 
verde necesară zootehniei.

C. BORDEIANU

ÎN JUDEȚUL BUZĂU: Sericicultura are o bază temeinică
- și se depun eforturi convergente pentru valorificarea ei
======== însemnări de la consfătuirea județeană a sericicultorilor =........ .........
în județul Buzău, sericicultura și-a 

cîștigat de mult numeroși adepți și 
dispune aici de o bună bază mate
rială. Nu intimplător județul a ocu
pat anul trecut locul III pe țară in 
ce privește producția gogoșilor dc 
mătase. Totuși, așa cum se arăta in 
articolul „Sericicultura — o îndelet
nicire tradițională, care merită toată 
atenția", publicat in „Scînteia" din 
12 martie a.c., baza materială exis
tentă și experiența acumulată in 
acest domeniu nu sînt încă fructifi
cate pe deplin. în urma apariției aces
tui articol, precum și a faptului că, 
printr-o coincidență, în planul de 
muncă al Comitetului județean de 
partid Buzău fu
sese dinainte pre
văzută o consfă
tuire pe tema 
sericiculturii, a 
fost organizată, la 
complexul din 
Cislău. o intilnlre 
cu sericicultorii 
din județ și cu 
factorii responsa
bili din centrală și minister. Din re
feratele prezentate, ca și din,luările 
de cuvint ale unor crescători cu bo
gată experiență, alo unor specialiști, 
cadre din invățămîntul superior — 
unele expuneri fiind însoțite și de 
proiectarea de diapozitive pentru o 
explicare mai amănunțită — au re
ieșit cu pregnanță atit necesitatea, 
cît și posibilitățile reale de revita- 
lizare și dezvoltare a acestui impor
tant sector de activitate.

— Este adevărat, spunea tovarășul 
Ion Logofetici, directorul Stațiunii 
centrale de producție si cercetări în 
sericicultură, județul Buzău s-a si
tuat pe un loc fruntaș anul trecut in 
producția gogoșilor de mătase. Dar 
tot atit de adevărat este că buzoie- 
nii puteau să realizeze cantități mai 
mari de gogoși de mătase.

Punerea in evidență a neajunsu
rilor. însorită de propuneri practice 
pentru inlătu-area lor, i-a condus ne 
participant!! la consfătuire Ia conclu
zia că este pe deplin rea’islă sarci
na ca, anul acesta, județul să obțină 
64 tone de gogoși de mătase. Ceva 
mai mult, ei au remarcat că aceasta 
nu constituie decît „pasul redresării" 
sericiculturii buzoiene. Următorul, 
adevăratul „pas al dezvoltării", s-a 
arătat la consfătuire, urmează să se 
producă în 1985, cînd producția ju
dețeană va ajunge la 451 tone gogoși 
de mătase.

In ce constă realismul obiectivelor 
stabilite 7 în primul rind, în exis
tența bazei materiale. în prezent, 
județul dispune de 420 hectare plan
tate cu duzi, dintre care 372 hectare 
in producție ; în sectorul cooperatist 
există încă 120 hectare de plantații 
intensive și clasice ; în afară de 
acestea, există circa 160 000 duzi în 
curțile școlilor și ale cetățenilor, pe 
aliniamentele șoselelor. Acestei baze 
i se vor adăuga, pină la sfirși- 
tul cincinalului, încă 132 hectare pc 
terenuri improprii agriculturii, plan
tate in sistem intensiv, ceea ce în
seamnă dublarea numărului de duzi 
la hectar — de la 8 000 la 16 000.

O Se extind plantațiile de dud • Inițiative demne de ge
neralizare : folosirea grajdurilor in tmpul verii ca spații 
sericicole ; creșterea a 3—5 serii de viermi de mătase anual

Paralel cu intensificarea producției 
furajere au fost preconizate măsuri 
pentru scurtarea perioadei de creș
tere a viermilor de mătase. Rasa 
„Alb de Cislău", cu un mare po
tențial biologic, permite creșterea a 
3—5 serii pe an, atit în fermele se
ricicole de stat, cît și în cooperati
vele agricole de producție, școli, 
cantoane silvice și gospodăriile popu
lației. Aceluiași complex ii revine 
deci sarcina de a produce în acest 
an 500—700 kilograme ouă de viermi 
de mătase din rasa amintită. Toate 
acestea constituie insă doar una din 
premisele asigurării producției de 
451 tone de gogoși de mătase in ul
timul an al cincinalului.

Am spus „doar una din premise" 
pentru că acesteia i se adaugă un 
factor la fel de important : spiritul 
de inițiativă. Astfel. în consfătuire 
s-a arătat că spațiile de creștere a 
viermilor de mătase, de care dispun 
cele 9 ferme sericicole din județ, 
urmează să crească in acest cincinal 
de la 157 000 mp la 227 000 mp. In
teresant este însă, aici, un „amă
nunt" : creșterea spațiilor respective 
depășește considerabil volumul noi
lor construcții prevăzute. Explicația 
constă în Inițiativa a trei coopera
tive agricole de producție — cele 
din Puiești, Robești și Pirscov — de 
a folosi pentru creșterea viermilor 

de mătase, in perioada mai-septem- 
brie, grajdurile rămase libere.

Numeroase probleme ale sericicul
turii buzoiene — și, desigur, nu nu
mai ale acesteia, ci și probleme va
labile pentru alte județe ale țării 
— și-au găsit soluții prin propune
rile concrete formulate de partici- 
panții la consfătuire : „Stelajcle 
pentru viermii de mătase, furnizate 
de complexele sericicole, pot fi con
fecționate mai ieftin, în fiecare 
C.A.P.. din resturi de lemn, cu atît 
mai mult cu cît, în perioadele de iar
nă, activitatea agricolă este mai redu
să" (Ștefan Ghionea, președintele 
C.A.P. Vilcele) ; „in situațiile cind 

cooperativele a- 
gricole de pro
ducție dispun de 
plantații mari de 
duzi, dar n-au 
forță de muncă 
suficientă, să li se 
incredințeze pro
ducătorilor indi
viduali, pe bază 
de contract, cîte 

3—5» rinduri de duzi spre îngrijire 
și exploatare" (Sița Floarea, serici- 
cultoare din comuna Ziduri) ; „con
siliile populare să încredințeze șco
lilor, spre a planta duzi, terenuri 
care rămin de obicei necultivale, 
sprijinindu-le, totodată, să primeas
că material biologic sericicol pe mă
sura bazei furajere de care dispun ; 
totodată, dispensarele veterinare co
munale să fie mai bine aproviziona
te cu dezinfectant pentru viermii de 
mătase" (prof. Elisabeta Dragu — 
Inspectoratul școlar județean) ; „spri
jinirea și îndrumarea crescătorilor 
pentru respectarea strictă a norme
lor tehnologice și de igienă poate 
duce la obținerea cîte unui kg de 
gogoși de mătase pe fiecare dud 
răzleț" (ing. Silvia Popescu, șefa 
Centrului sericicol Cislău) ; „în in
formările operative ale direcției agri
cole județene să fie inclusă și situa
ția din sericicultură, spre a se putea 
interveni prompt in înlăturarea unor 
greutăți ori neajunsuri" (Aurelia 
Budui, președinta Comitetului jude
țean al femeilor).

Am amintit, desigur, numai o parte 
din măsurile adoptate, cît și din pro
punerile concrete care constituie 
programul de revitalizare a serici
culturii buzoiene.

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scinteii*

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ la tribuna „Scinteii"
La întreprinderea de porțelan din Curtea de Argeș

PLANUL LA EXPORT ESTE SISTEMATIC DEPĂȘIT 
prin promptitudine in livrări și înnoirea continuă a produselor

Deunăzi, cînd ne aflam la între
prinderea de porțelan din Curtea de 
Argeș, de la rampa de expediție a 
unității tocmai porneau spre Con
stanța, și de aici mai departe, în 
Algeria, cinei vagoane încărcate cu 
servicii de masă pentru orez ; alte 
două vagoane, cu diferite servicii din 
porțelan; aveau drept destinație un 
partener vechi și statornic din 
Franța.

De la aceste fapte devenite coti
diene am inceput discuția despre 
export cu oameni ai muncii din în
treprinderea argeșeană. Mai Intîi, ci
teva date de referință privitoare la 
rezultatele din anul trecut : planul 
de export a fost depășit cu 8 la sută ; 
mai mult de o treime din producția 
totală a unității a fost livrată unor 
parteneri externi. O producție de cea 
mai bună calitate, atestată de primi
rea a numeroase scrisori de aprecie
re din partea partenerilor externi. 
Este, de fapt, unul din rezultatele 
pentru care această întreprindere a 
fost distinsă cu „Ordinul Muncii" 
clasa I, pentru locul I ocupat în în
trecerea socialistă din anul 1981.

Cît privește producția de export 
planificată pentru acest an, ea este 
în întregime contractată. Nu mai 
puțin de 50 la sută din producția 
întreprinderii este destinată in 1982 
exportului. Toate produsele fabrica
te aici se vind pe piața externă pe 
devize libere. Iar partenerii sînt deo
sebit de pretențioși și exigenți. Cît 
se poate de normal : nimeni nu-și 
permite să cheltuiască bani decît pe 
produse ce merită să fie cumpărate. 
Și înțelegînd clar imperativul ex
tinderii exportului, ca una din sar
cinile prioritare, colectivul între
prinderii a realizat și realizează pro
duse care se bucură de aprecieri în 
tot mai multe țări. El livrează în 
acest an produsele în 14 țări, între 
care Canada, S.U.A., Italia, Austra
lia, Norvegia, Spania, Israel.

Cum se prezintă realizările la ex
port pe primul trimestru din acest 
an 7 Planul în acest domeniu a fost 
depășit cu 3 la sută. Cum a fost 
asigurat acest succes 7 Accentul s-a 
pus pe buna organizare a producției, 
pe disciplina riguroasă, pe spiritul 
de răspundere ce trebuie să carac

terizeze activitatea fiecărui om al 
muncii în parte și a întregului co
lectiv, în toate fazele fluxului teh
nologic. O importanță cu totul deo
sebită este acordată ridicării nivelu
lui pregătirii profesionale a muncito
rilor. policalificării acestora, astfel 
ca fiecare să aplice corect tehnolo
giile de lucru, care adesea se schim
bă de la o comandă la alta. Iar 
ritmul de înnoire a producției este

Aspect din secția decor porțelan

rapid. Anul acesta, 85 la sută din 
producție va fi reînnoită.

— In spiritul cerințelor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
legătură cu prioritatea ce trebuie a- 
cordată exportului — ne spune ingi- 
nerul-șef Petre Horvath — am luat 
măsura ca anul acesta lansarea co
menzilor să se facă „din mers", în 
funcție de urgența fiecăreia. Ime
diat ce primim o anumită comandă, 
trecem pe loc la executarea ei pen
tru că in întreprinderea noastră 
avem deja un stoc tampon de „marfă 
albă" — deci de semifabricate — 
care așteaptă doar să fie modelată 
și decorată. Noi credem că numai 
așa se poate realiza un export ren
tabil, se pot menține relațiile cu par
tenerii tradiționali.

Pentru ca producția să decurgă 
normal, specialiștii din serviciile teh
nice de concepție și creație se află 
permanent în secții, urmărind exe

cuția modelelor contractate. Aici, în 
secții, au loc periodic analize cu 
privire la stadiul execuției fiecărei 
comenzi în parte, luindu-se opera
tiv măsurile necesare. De asemenea, 
s-a întărit controlul tehnic de cali
tate pe faze de fabricație, suprave- 
ghindu-se cu atenție respectarea teh
nologiilor de lucru.

— Ca să ai un asemenea proces 
tehnologic' adaptabil, dar bine sin

cronizat, trebuie să ai și executanțl 
bine pregătiți, apreciază Arghir Cio- 
botaru, directorul întreprinderii. De 
unde »și măsura întreprinsă de con
siliul oamenilor muncii ca toți mun
citorii să fie policalificați prin 
cursuri teoretice ținute de specia
liști, precum și prin demonstrații 
practice efectuate de maiștri la 
locurile de muncă. S-a făctit un pas 
și mai mare înainte : a fost organi
zată trecerea muncitorilor prin toate 
fazele de fabricație pentru însușirea 
operațiilor de realizare a celor 400 
de produse pe care le avem în no
menclatorul de producție. Numai așa 
am reușit ca unele dintre garniturile 
inițiale cu specific românesc, cum 
sînț „Argeșul" sau „Gioconda", să 
reziste în fața modei sau să ne adap
tăm cu operativitate la cerințele ac
tuale ale partenerilor.

Dar nu nițmai atît, am adăuga noi : 
consiliul oamenilor muncii se preo

cupă stăruitor de crearea de condiții 
mai bune de viață pentru colectivul 
întreprinderii. Este de relevat în a- 
cest sens că 80 la sută din oamenii 
muncii de aici au primit locuințe 
confortabile, câ se pune acum pro
blema dublării locurilor la cantina 
fabricii, care este tot mai solicitată.

în secții, munca se desfășoară in 
ordine, fără întrerupere. Muncitoa
rele de la turnătorie, conduse de 
maistrul Maria Tirzianu, sint neîn
trecute în plămădirea formelor de 
porțelan, după cum o înaltă califica
re dovedesc și muncitorii conduși de 
maistrul Ion Bîrsan din sectorul de 
fasonare a ceștilor.

— Avem, desigur, muncitori minu
nați, din miinile cărora ies obiecte 
minunate — ține să ne spună tova
rășa Elena Firu, secretara comite
tului de partid. Am avut și avem 
încă de luptat cu rutina, cu fenome
ne — e drept, izolate — de indisci
plină, de lucru de mîntuială. în a- 
dunările de partid și sindicale au 
fost criticate ferm unele neajunsuri 
din activitatea lucrătorilor de la us
care sau din sectoarele de fasonare 
și ardere. Unora li s-a spus direct, 
fără menajamente, că dacă nu-și co
rectează abaterile trebuie să ne pă
răsească. Pe linie de partid am cerut 
tuturor organizațiilor de bază să nu 
piardă din vedere nici o problemă 
care vizează producția, calitatea ei, 
disciplina tehnologică și pregătirea 
profesională.

înalta distincție primită onorea
ză întregul colectiv și îl mobi
lizează să muncească și mai bine 
pentru realizarea exemplară a pla
nului pe acest an. El este convins, 
pornind de la sarcinile subliniate la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., că 
numai prin disciplină fermă, prin 
înaltă pregătire profesională și exi
gență pentru fabricarea de produse 
de cea mai bună calitate își poate 
păstra bunul renume de care se 
bucură peste hQtare, poate să expor
te tot mai mult și cu o eficiență tot 
mai ridicată.

Gheorghe CIRSTEA 
Gheorghe POPESCU
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VIZITA îN ȚARA NOASTRĂ A GENERALULUI KENAN EVREN,

ȘEF DE STAT AL REPUBLICII TURCIA

In timpul vizitei protocolare La sosire, pe aeroportul Otopenl

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL GENERALULUI 
KENAN EVREN

(Urmare din pag. I)
Sîntem bucuroși că, în cursul 

vizitei în România, veți avea pri
lejul să cunoașteți nemijlocit unele 
din preocupările și realizările po
porului nostru, care, în strînsă u- 
nitate, acționează cu hotărîre pen
tru dezvoltarea economiei naționa
le, pentru progresul științei și cul
turii, pentru ridicarea continuă a 
nivelului său de viață și civilizație.

Am vizitat în mai multe rînduri 
țara dumneavoastră și apreciez 
eforturile pe care poporul turc le 
depune pe calea dezvoltării sale 
economice și sociale — și, ca prie
teni și vecini, îi urăm noi realizări 
pe acest drum.

Fiind situate în aceeași regiune 
geografică, a Balcanilor, România 
și Turcia au multe interese comu
ne. Ele sînt interesate să conlucre
ze activ pentru ca, în zona în care 
trăiesc, în Europa și în lume, să 
fie instaurat un climat de încre
dere și colaborare, care să le per
mită lor și tuturor popoarelor să-și 
consacre plenar eforturile în direc
ția propășirii economice și sociale, 
în condiții de liniște și pace.

Sîntem profund preocupați de 
actuala situație internațională, care 
continuă să fie deosebit de com
plexă. Asistăm, pe de o parte, la 
afirmarea tot mai puternică a vo
inței popoarelor de a se dezvolta 
libere, de a trăi și conlucra într-o 
atmosferă de pace și securitate. Pe 
de altă parte însă, în viața inter
națională s-a ajuns la o încordare 
deosebită, ca urmare a vechii po
litici imperialiste de inegalitate și 
asuprire, a menținerii și chiar 
agravării unor conflicte, a inten
sificării tendințelor de consolidare 
și reîmpărțire a sferelor de influ
ență. Se amplifică și se accentuea
ză criza economică mondială — 
care a cuprins practic toate țările 
— cunoaște proporții fără prece
dent politica de înarmări. Toate 
acestea pun tot mai grav în peri
col libertatea și independența po
poarelor, pacea întregii omeniri.

Problema centrală care se pune 
astăzi este aceea a păcii sau războ
iului. tn actualele împrejurări se 
impune mai mult ca oricînd ca po
poarele să-și unească eforturile și 
să conlucreze tot mai strîns în 
vederea opririi agravării încordării 
internaționale, pentru reluarea și 
dezvoltarea politicii de destindere 
și pace, de colaborare și respect al 
independenței naționale.

Acționînd în acest spirit. Româ
nia participă activ la eforturile 
pentru soluționarea constructivă a 
marilor probleme de care depinde 
asigurarea păcii și înțelegerii în
tre națiuni. Acordăm o mare în
semnătate colaborării cu țările 
socialiste — în primul rînd cu ve
cinii noștri — întărim solidarita
tea și conlucrarea cu țările în 
curs de dezvoltare, cu țările nea
liniate. extindem, în spiritul co
existenței pașnice, relațiile noas
tre cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. Si
tuăm ferm la baza tuturor acestor 
raporturi principiile deplinei ega
lități, respectului independenței și 
suveranității, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, ale nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța.

Ca țară europeană, România 
militează adtiv pentru securitate, 
colaborare și pace în Europa. Dorim 

, să facem în centinuare totul pen
tru ca, la reluare, reuniunea de la 
Madrid să se desfășoare într-un 
spirit constructiv și să se soldeze 
cu rezultate pozitive, să ducă la 
convocarea unei conferințe consa
crate încrederii și dezarmării pe 
continent, la asigurarea continui
tății procesului de colaborare șl 
securitate în Europa.

Pornind de la realitatea că Eu
ropa a devenit un uriaș arsenal de 
arme — care poate nimici de cî- 
teva ori întreaga planetă — mili
tăm în modul cel mai hotărît pen
tru a se opri amplasarea rachete
lor cu rază medie de acțiune și a 
se trece la retragerea cfelor exis
tente, la realizarea pe continentul 
european a unor relații noi, prin 
eliminarea definitivă a armamen
telor nucleare și reducerea trep
tată a tuturor armamentelor. 
Considerăm că este 'în interesul 
profund al popoarelor continentu
lui să se facă totul pentru o Eu
ropă fără arme nucleare, o Euro
pă unită — a colaborării, secu
rității și păcii. Apreciem că, în 
această privință, toate națiunile 
europene trebuie să-și asume răs
punderi mai mari, să participe mai 
activ la dezvoltarea încrederii și 
colaborării pe continent.

în cadrul eforturilor pentru în
făptuirea securității europene, 
România acordă o atenție deosebi
tă situației din Balcani. Ne pro
nunțăm pentru soluționarea pe ca
lea tratativelor a tuturor proble
melor dintre țările acestei regiuni, 
pentru dezvoltarea bunei vecină
tăți, a unei largi colaborări bilate
rale și multilaterale, pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă 
lipsită de arme nucleare — ca o 
parte a înfăptuirii unei Europe 
fără armament atomic.

Considerăm că este în interesul 
profund al păcii și securității în 
Balcani și în Europa să fie intensi
ficate eforturile în vederea solu
ționării pe calea tratativelor a pro
blemei Ciprului, pornindu-se- de la 
necesitatea asigurării independen
ței și suveranității acestei țări, a 
conviețuirii pașnice a celor două 
comunități cipriote.

România — care întreține bune 
relații cu toate statele din Balcani 
— se pronunță pentru realizarea 
unei întîlniri la nivel înalt a state
lor din această regiune spre a dis
cuta împreună căile depășirii pro
blemelor existente, ale întăririi în
crederii, colaborării și păcii în Bal
cani. Apreciem că, în actualele îm
prejurări, o asemenea întîlnire 
este posibilă și s-ar înscrie ca un 
important act pozitiv în viața în
tregului continent.

România militează ferm pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru 
trecerea Ia măsuri concrete de 
dezarmare, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară. Acordăm, în 

. acest sens, o atenție deosebită 
apropiatei sesiuni a Organizației 
Națiunilor Unite consacrate dezar
mării — și dorim să ne aducem 
întreaga contribuție la luarea 
unor hotărîri și măsuri concrete 
în cadrul acesteia. Considerăm 
că trebuie făcut totul pentru a se 
pune capăt politicii de înarmări, 
pentru a apăra dreptul fundamen

tal al națiunilor, al oamenilor — la 
viață, la existență liberă și demnă ! 

în lumea de azi există numeroa
se probleme litigioase, conflicte și 
stări de încordare, care pot dege
nera în înfruntări armate cu con
secințe imprevizibile pentru în
treaga omenire. Viața arată că a 
fost ușor să înceapă unele conflic
te, dar este foarte greu acum să 
se ajungă la încetarea lor. De aceea 
trebuie să se facă totul pentru a se 
renunța la calea armelor și pentru 
a se asigura soluționarea tuturor 
conflictelor numai și numai pe 
calea pașnică, prin tratative, por
nindu-se permanent de la intere
sele păcii și colaborării internațio
nale, de la- dreptul fiecărui popor 
de a se dezvolta liber și indepen
dent. Atit România, cit și Turcia 
sînt direct i interesate ca în Orien
tul Mijlociu să se realizeze o pace 
globală, trainică și justă, care să 
ducă la retragerea Israelului din 
teritoriile ocupate în urma războiu
lui din 1967, la soluționarea pro
blemei poporului palestinian prin 
crearea unui stat național propriu, 
independent. Este necesar să se 
pună complet capăt măsurilor re
presive ale autorităților israeliene 
împotriva populației palestiniene 
din Cisiordania și Gaza.

Apreciem că unul din imperati
vele grave ale epocii noastre este 
lichidarea subdezvoltării, a mari
lor decalaje dintre țările bogate și 
țările sărace. Este necesar să se 
acționeze mai ferm pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale, bazată pe deplină 
egalitate, care să asigure progresul 
mai rapid al tuturor țărilor, îndeo
sebi al celor rămase în urmă, să 
înlesnească accesul larg al popoare
lor la1 cuceririle științei și tehnicii 
moderne, să asigure stabilitatea 
economică mondială.

în viața internațională sînt 
multe probleme care trebuie să fie 
soluționate într-un mod nou, de
mocratic. Considerăm că la re
zolvarea lor trebuie să participe, 
în condiții de deplină egalitate, 
toate statele, indiferent de mărime 
sau orînduire socială. Un rol im
portant în reglementarea acestor 
probleme revine țărilor mici și 
mijlocii, țărilor în curs de dezvol
tare și nealiniate, care constituie 
marea majoritate a lumii și sînt 
nemijlocit interesate într-o politică 
de independență și pace.

Doresc să subliniez, cu satisfac
ție, colaborarea bună dintre 
România și Turcia în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite și în 
alte organisme internaționale — și 
îmi exprim convingerea că aceas
tă conlucrare se va amplifica în 
viitor. (

încredințat că vizita pe care o 
faceți în România se va înscrie ca 
un nou moment important în dez
voltarea bunelor relații dintre ță
rile și popoarele noastre, doresc să 
toastez :

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule șef de stat al Republicii 
Turcia ;

— pentru progresul și prosperi
tatea poporului turc prieten ;

— pentru prietenia și colabora
rea româno-turcă ;

— pentru pace și colaborare tn 
întreaga lume !

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I)
Nutresc, de asemenea, speranța că 
convorbirile pe care le vom purta 
în cursul actualei mele vizite vor 
da un avînt și mai puternic stră
duințelor depuse pentru o și mai 
mare extindere a legăturilor noas
tre. Viitoarea vizită a Excelenței 
Voastre în țara noastră va con
stitui o nouă verigă extrem de im
portantă in cadrul contactelor 
noastre reciproce.

Realizările obținute în cursul 
anilor din urmă în raporturile din
tre țările noastre sînt satisfăcă
toare. în mod deosebit s-a realizat 
o colaborare economică fructuoasă 
între țările noastre și a fost foarte 
mult lărgit volumul schimburilor 
comerciale reciproce. Desigur că 
mai avem încă multe de făcut pen
tru a ridica aceste raporturi la 
nivelul dorit. Nu putem afirma în 
această privință că am făcut tot 
ceea ce trebuia făcut. Lărgirea ra
porturilor și a colaborării bilatera
le constituie atît un factor pentru 
promovarea intereselor popoarelor 
noastre, cît și un mare serviciu 
adus ideii de extindere a atmosfe
rei de bună ^vecinătate între țările 
din regiunea jnoastră.

Cu toate deosebirile existente în
tre sistemele politice, economice și 
sociale ale țărilor noastre, condu
cerile noastre urmăresc atingerea 
acelorași obiective. Ambele noas
tre țări au ca prim obiectiv să asi
gure prosperitatea, liniștea și feri
cirea popoarelor lor, în cadrul unei 
atmosfere de stabilitate și de secu
ritate. Pentru a putea atinge aces
te obiective, avem nevoie, desigur, 
pe plan internațional, de o atmo-' 
sferă de pace și liniște.

Actuala fază a raporturilor in
ternaționale prezintă pentru ome
nire un tablou pesimist Continua
rea fără încetare a cursei înarmă
rilor nu numai că nu constituie un 
element de soluționare a proble
melor curente, ci este de natură să 
lărgească sfera surselor de neîn
credere, de conflicte și de instabi
litate, cu repercusiuni negative 
asupra păcii și stabilității inter
naționale. Pe de altă parte, înrău
tățirea condițiilor economice inter
naționale și noua expansiune a 
terorismului internațional, avînd 
ca obiectiv să zdruncine stabilita
tea și unitatea comunităților, nu 
constituie pentru viitor elemente 
de liniște, nici pentru țările dez
voltate și nici pentru cele în curs 
de dezvoltare.

Este o realitate că evenimentele 
care au avut loc în cursul anilor 
din urmă în Europa și în alte re
giuni ale lumii au dus la o atmo
sferă de stagnare in raporturile 
dintre Est și Vest- încălcarea fla
grantă a principiilor de bază care 
trebuie să guverneze raporturile 
internaționale și care și-au găsit 
expresia în Carta Națiunilor Uni
te și în Actul final de la Helsinki, 
nerespectarea acestor principii sînt 
factorii principali ai acestui regres. 
Pornind de la aceasta, considerăm 
că este deosebit de dăunător faptul 
că locul eforturilor foarte mari și 
atenției acordate întăririi atmo
sferei de securitate, de colaborare 
și creării unui mediu de conciliere 
este preluat de încordare și de 
neîncredere. Cu toate acestea, ți- 
nînd seama de contribuția adusă la 
cauza europeană, a păcii și stabili
tății mondiale, de dialogul început 
la Helsinki, credem că este necesar 
să se depună eforturi pentru con
tinuarea sănătoasă a acestui proces 
și pentru înlăturarea cît mai ur
gent a neînțelegerilor. Turcia este 
gata să-și ofere tot concursul la 
eforturile care vor fi depuse în 
acest scop, precum și pentru sta

bilirea unei atmosfere de încre
dere.

Eforturile pe care toate țările le 
depun pentru încetarea cursei înar
mărilor și pentru o dezarmare ge
nerală, sub control Internațional 
strict și eficient, prezintă o impor
tanță vitală. Tratativele care se 
desfășoară în prezent între Statele 
Unite ale Americii și Uniunea So
vietică privind armele nucleare cu 
rază medie de acțiune sînt promi
țătoare. Urăm ca rezultatele 
acestor tratative să fie poziti
ve și ca ele să asigure, la cel 
mai scăzut nivel, echilibrul nuclear 
european. Obținerea de succese în 
cadrul sesiunii speciale a Adună
rii Generale a Națiunilor Unite 
consacrate dezarmării, care va a- 
vea loc în luna iunie, precum și 
la tratativele care se desfășoară la 
Geneva, va fi de natură să con
tribuie la consolidarea păcii și 
securității mondiale și va servi pe 
plan internațional la instaurarea 
unei atmosfere de stabilitate și 
securitate.

înlăturarea decalajelor economi
ce existente între țările industria
lizate și cele în curs de dezvolta
re are o importanță deosebită pen
tru întărirea păcii și înțelegerii in
ternaționale. Soluțiile la care se va 
ajunge în vederea rezolvării con
structive și radicale a probleme
lor economice internaționale vor fi 
de natură să servească intereselor 
tuturor popoarelor și vor ajuta la 
consolidarea păcii internaționale. 
Problemele care apar într-o parte 
sau alta a lumii scot în eviden
ță, prin repercusiunile pe care le 
au, necesitatea colaborării, avînd 
în vedere că pacea și securitatea 
internațională formează un tot uni
tar. Din aceste motive, acordăm 
prioritate soluțiilor care duc la în
lăturarea surselor care provoacă 
încordare internațională.

Sub acest aspect considerăm că 
o cit mai grabnică soluție justă 
și echitabilă a problemei Afganis
tanului și asigurarea unei atmosfe
re de securitate pentru ca refu- 
giații afgani să se poată întoarce 
la căminele lor reprezintă un mare 
serviciu adus cauzei păcii și sta
bilității în regiune.

Avînd în vedere legăturile Isto
rice cu poporul polonez. Turcia ur
mărește îndeaproape și cu mare 
interes evoluția evenimentelor din 
această țară. Menținem punctul 
nostru de vedere că poporul po
lonez trebuie să fie cel care să 
soluționeze singur problemele sale, 
fără vreun amestec din afară. 
Este îngrijorător faptul că desfă
șurarea evenimentelor din Polonia 
a depășit granițele acestui stat, a- 
tingînd punctul de natură să a- 
fecteze stabilitatea și securitatea 
europeană. Din aceste considerente, 
dorim ca problema poloneză să fie 
cît mai curînd posibil soluționată 
în cadrul unei atmosfere de con
ciliere și dialog, aceasta atît în in
teresul raporturilor noastre amica
le cu Polonia, cît și în interesul 
păcii și securității europene.

Interesul nostru deosebit pentru 
regiunea Orientului Mijlociu con
tinuă să rămînă neschimbat. Con
siderăm că nu va fi posibil să se 
realizeze cu adevărat stabilitatea 
și securitatea în regiune atît timp 
cît nu se va găsi o soluție cuprin
zătoare, echitabilă și trainică în a- 
ceastă privință. Părerea noastră 
este că o astfel de soluție va tre
bui să aibă la baza ei retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate, 
inclusiv orașul Ierusalim, recunoaș
terea tuturor drepturilor legitime 
ale Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, inclusiv dreptul de a 
forma un stat independent și de 

a participa la tratative, în condiții 
de egalitate, *cu celelalte părți in
teresate și garantarea Integrității 
teritoriale a tuturor țărilor din re
giune.

Pe de altă parte, Turcia consi
deră că politica faptului împlinit 
și acțiunile agresive în curs de des
fășurare ale Israelului, pe care ea 
le detestă, reprezintă un mare pe
ricol pentru ordinea și securitatea 
regională. Urmărim cu mult regret 
conflictele armate care au loc în 
prezent între Iran și Irak, țări ve
cine și prietene Turciei, și dorim 
sincer găsirea unei soluții echitabi
le și permanente, care să satisfacă 
ambele părți. Dealtfel, participăm 
în mod activ la lucrările conferin
ței islamice consacrate eliminării 
actualului diferend.

în ceea ce privește problema Ci
prului, care interesează îndeaproa
pe Turcia, nutrim speranța că 
comunitatea greacă din Cipru va 
participa într-o atmosferă construc
tivă și cu același spirit de respon
sabilitate și de conciliere la trata
tivele între cele două comunități, 
care reprezintă singura cale de so
luționare a problemei, fiind susți
nută și de Organizația Națiunilor 
Unite.

Stimate domnule președinte,
Turcia dorește ca regiunea Bal

canilor, din care face parte, să fie 
transformată într-o regiune a păcii 
și colaborării. în acest sens, atri
buim o deosebită importanță legă
turilor noastre cu țările balcanice. 
Nutrim speranța ca regiunea Bal
canilor, cu sisteme social-econo- 
mice diferite, să devină în viitor 
un exemplu de colaborare armo
nioasă între țările din regiune. 
Lărgirea colaborării bilaterale și 
multilaterale între țările din regiu
ne va servi intereselor țărilor bal
canice.

Stimate domnule președinte,
Sîntem neliniștiți de ascensiunea 

pe care o înregistrează terorismul 
internațional. Pentru înlăturarea 
definitivă a acestei probleme de 
mare importanță în zilele noastre 
se impune o largă colaborare in
ternațională. Terorismul interna
țional a atins în prezent proporții 
care rețin întreaga atenție a tutu
ror țărilor.

în cursul anului care a trecut, 
tn urma măsurilor eficiente luate 
de guvernul nostru, țara noastră 
și-a redobîndit stabilitatea politică, 
a instaurat ordinea internă și a gă
sit remedii pentru rezolvarea pro
blemelor economice. Aceste rezul
tate au oferit poporului turc, pe 
de o parte, ocazia de a putea res
pira ușurat, într-o atmosferă de li
niște și de destindere ce s-a instau
rat în țară, iar pe de altă parte, 
î-a oferit prilejul de a sărbători 
cu entuziasm centenarul nașterii 
marelui conducător Atatflrk. Do
resc să mulțumesc poporului ro
mân, în numele poporului turc, 
pentru participarea sa la această 
sărbătoare și la simpozioane orga
nizate cu acest prilej.

în încheiere, doresc să-mi ex
prim încrederea că vizita mea va 
contribui la o și mai mare întărire 
a colaborării dintre Turcia și 
România și ridic paharul :

— în cinstea și sănătatea Exce
lenței Voastre;

— pentru prosperitatea și feri
cirea poporului român ;

— pentru o continuă dezvoltare 
a raporturilor de prietenie dintre 
țările noastre 1 (Aplauze).

începerea 
convorbirilor 

oficiale
(Urmare din pag. I)
curs mereu ascendent și rodnic. Șe
ful statului român a exprimat con
vingerea că întîlnirile și schimburile 
de păreri pe care le vor avea îm
preună, în aceste zile, vor contribui, 
prin rezultatele lor, la întărirea con
tinuă a colaborării dintre România și 
Turcia, corespunzător intereselor și 
Aspirațiilor țărilor și popoarelor 
noastre prietene.

Generalul Kenan Evren a ' mulțu
mit călduros pentru invitația de a 
vizita România, pentru ospitalitatea 
cu care a fost intîmpinat și a afir
mat, la rindul său, încrederea că în
țelegerile ce le va conveni cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, în 
timpul convorbirilor, se vor reflecta 
pozitiv in dezvoltarea mai intensă a 
conlucrării prietenești, multilaterale, 
dintre Turcia și România.

Procedînd la prima rundă de con
vorbiri, cei doi șefi de stat au sub
liniat cu satisfacție că relațiile ro- 
mâno-turce au cunoscut, in ulti
mii ani, o evoluție favorabilă. în 
toate domeniile. în acest sens, au 
fost relevate extinderea raporturi
lor economice, creșterea impor
tantă a sch!mburilor comerc'a- 
le dintre România și Turcia. S-a 
apreciat că rezultatele obținute con
stituie premise bune pentru inten- 

. sificarea și diversificarea, in viitor, 
a colaborării bilaterale, Îndeosebi in 
sfera producției materiale, in confor
mitate cu potențialul economiilor 
naționale ale celor două țări. A fost 
manifestată, de ambele părți, hotă- 
rîrea de a valorifica cu eficiență 
largile posibilități existente pentru 
amplificarea și adincirea conlucrării 
economice, industriale și tehnice.

S-a căzut de acord să fie sporite 
eforturile pentru extinderea, in con
tinuare, a schimburilor comerciale, 
pentru identificarea unor noi forme 
de colaborare, pentru promovarea 
mai intensă a conlucrării în impor
tante domenii — industriile petro
lieră și m'nieră, energia electrică, si
derurgia, agricultura, transportul 
naval și rutier — pentru inițierea u- 
nor noi acțiuni de cooperare, reciproc 
avantajoase. A fost reliefată, de ase
menea, dorința de a se multiplica 
contactele în alte însemnate sectoare 
de activitate : cercetarea științifică 
și dezvoltarea tehnologică, pregătirea 
cadrelor tehnice, cultura și arta, tu
rismul.

A fost evidențiat faptul că deși 
România și Turcia fac parte din două 
blocuri militare opuse, aceasta nu 
trebuie să constituie un obstacol în 
calea dezvoltării unei largi colaborări 
și cooperări intre cele două țări. în 
același timp, s-a subliniat că ampli
ficarea continuă a relațiilor dintre 
România și Turcia, pe temeiul de
plinei egalități, al respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
al avantajului reciproc, este in folo
sul și spre binele ambelor țări și po
poare, al orogresului și prosperității 
lor, slujește cauzei păcii, securității, 
cooperării și înțelegerii în Balcani, 
in Europa și în intreaga lume.

în legătură cu problemele discuta
te privind dezvoltarea raporturilor 
bilaterale, s-a convenit ca miniștrii 
de resort din cele două, țări să exa
mineze, în timpul vizitei, și să gă
sească modalități concrete și căi de 
natură să asigure punerea mai largă 
in valoare a posibilităților extinderii 
schimburilor comerciale, a colaboră
rii și cooperării in diferite domenii 
de interes comun.

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și generalul Kenan Evren 
au început, in prezența miniștrilor 
de externe ai României și Turciei, un 
schimb aprofundat de păreri cu pri
vire la evoluția situației internațio
nale și la conlucrarea dintre cele 
două state, pentru o politică de pace, 
destindere, securitate și cooperare în 
Balcani, in Europa și in intreaga 
lume.

Convorbirile se desfășoară lntr-o 
atmosferă de cordialitate și prietenie, 
de ințelegere și stimă reciprocă.
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„Nu ne-am făcut
decit datoria"

Acele ceasornicului trecuseră 
de ora zero. La una din secțiile 
Exploatării miniere Vatra Dor- 
nei, totul se desfășura normal. 
Artificierul Mihai Tăutu făcea 
ultimele pregătiri pentru pușcă- 
rile din schimbul al treilea. 
Mergind spre locul unde era de
pozitai explozibilul, artificierul 
a observat că, in preajmă, plat
forma superioară a unui cuptor 
de preparare a minereului era 
cuprinsă de flăcări. Fără si 
stea o clipă pe ginduri, a început 
lupta cu focul, l-au sărit in gra
bă in ajutor alți trei bărbați cu
rajoși.

...La sfirșit, cînd flăcările mis
tuitoare au fost stinse, bravul 
artificier, lingă cei trei care 
l-au ajutat, cu jața înnegrită de 
fum și praf, brăzdată de șiroaie 
de sudoare, a spus doar atit : 
„Nu ne-am făcut decit datoria".

Dar cit de mult și de frumos a 
spus !
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Un țăran 
de la oraș

La numărul 83 de pe strada 
Dragoș Vodă din Baia Sprie lo
cuiește familia lui Gheorghe 
Dan. Zilele acestea, din gospo
dăria lui Gheorghe Dan au fost 
livrați statului, pe bază de con
tract, 6 tăurași de toată mindre- 
țea. Știți cit a încasat pe ei ? 
Peste 50 000 lei ! Tot atit a ciști- 
gat și anul trecut. Ultimul con
tract încheiat cu statul prevede 
livrarea a încă doi tăurași și a 
unui porc.

— E ultimul contract, dar nu... 
și ultimul cuvint pe 1982. Urmea
ză și altele — ne-a spus Gheor
ghe Dan. Pentru mine, deși lu
crez într-o întreprindere, creș
terea animalelor este o veche și 
statornică pasiune. Singur n-aș 
putea să fac față. Mă ajută so
ția și cei trei feciori. Ușor nu ne 
este, dar cind vrei să faci ceva, 
nu se poate să nu poți.

Stopafi la timp
Deși calificat intr-o meserie 

frumoasă, aceeă de operator chi
mist, Gyiro Mihail din Tg. Mu
reș se specializase in negoțul cu 
autoturisme „Dada 1300‘>. Ope
ratorul cumpăra mașini vechi, 
uzate, pe care, după mici „ope
rațiuni" de cirpeală. le vindea 
cu suprapreț. „Mașină nouă, cu 
set motor nou. Cit dai pe ea ?" 
— făcea el reclama ultimei ma
șini scoase la vinzare.

Intr-adevăr, mașina avea un 
set nou de motor. De unde ? In 
înțelegere cu Augustin Gligor, 
electrician la atelierul autoservi- 
ce din strada Gh. Doja din Tg. 
Mureș, și cu Teodor Bircea, por
tarul atelierului, ambii puși pe 
căpătuială, „negustorul" schim
base motorul mașinii vechi cu 
altul nou de la o mașină adusă 
in atelier pentru repararea caro
seriei.

Cei trei au fost „stopați" la 
timp, astfel că afacerea a eșuat. 
Gyiro și Gligor au fost condam
nai la patru ani, iar paznicul la 
3 ani inchișoare.
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Repertoriul, ținuta spectacolelor 
-expresii ale răspunderii față de public
Brașovul este încă unul din ora

șele mari și importante ale țării ce 
argumentează cit de strînsă este 
azi relația scenei românești cu pu
blicul, faptul că teatrul a început 
să fie considerat acum, la noi, ca o 
artă nu numai plăcută, ci și nece
sară. în fiecare din cele patru zile 
ale săptămînii, cînd iși poate pro
grama spectacole la sediu. Teatrul 
dramatic din Brașov se bucură de 
săli cu șapte-opt sute de specta
tori. Reprezentații de o similară 
popularitate au loc la Făgăraș, Vic
toria, Săcele, Predeal, Codlea, Rîș- 
nov, Zărnești, Rupea, Feldioara, 
Lunca Cilnicului, Tușnad — adică 
in județ, dar și în zonele limitrofe.

Cine urmărește mai de demult 
viața acestui colectiv știe că lucru
rile nu au stat așa întotdeauna. Se 
culeg roadele unui proces de cultu
ralizare, de acomodare cu specifi
cul teatrului, de atragere spre arta 
scenei, care a avut nevoie de timp. 
E vorba despre un proces in care 
rolul hotăritor l-a jucat însăși cali
tatea vieții teatrului, iar o contribu
ție remarcabilă a avut-o — așa cum 
arăta regizorul Eugen Marcus, di
rectorul teatrului, in cadrul 
discuții organizate sub 
A.T.M. — și Festivalul de 
contemporan, organizat de 
ani la Brașov.

Ca în toate teatrele din țară, la 
Brașov se joacă și piese clasice și 
lucrări ale scriitorilor contempo
rani străini. Astfel, printre reluări
le stagiunii figurează piese de Ce- 
hov, Shaw, Ustinov, Ayckbourn, 
Dario Fo, J.P. Gawlik și nu demult 
a avut loc, într-o montare pătrun
zătoare, de certă profesionalitate, 
premiera „Turnului 
lui Victor Rozov.

Demn de subliniat 
succesele notabile se 

^precădere orientării

spre dominanta dramaturgiei ro
mânești.

La Brașov s-au jucat în ultima 
vreme' ta premieră absolută unele 
din cele mai bune lucrări ale crea
ției actuale — piese ale lui D. R. 
Popescu, Paul Everac, Tudor Po
pescu, a fost inclusă pe afiș „Mat
ca" de Marin SOrescu ; o orientare 
importantă, ea avînd darul de a 
lansa „pe țară" spre profitul în
tregii mișcări teatrale „texte de va
loare, reprezentative” atit pentru 
angajarea dramaturgilor în mersul

uneori prea marea încredere a au
torului in puterea de atracție a e- 
seului dramatic subtil și a replicii 
(uneori cu adevărat, alteori prea 
voit spirituală). „între etaje" e o 
piesă de teatru în teatru și* despre 
teatru.

Plimbîndu-ne între „etajele" rea- 
litate-ficțiune-transfigurare sceni
că, pe drumul de la masca rolului 
la viața omului-actor, „pirandeli- 
zînd“, oferind o instructivă lecție 
despre arta scriitorului și a teatru
lui, D. Solomon cheamă la respon-

VIAȚA TEATRALĂ LA BRAȘOV

unei 
egida 
teatru 
cițiva

de fildeș" a
este faptul 
datorează 

repertoriului
că 
cu

istoriei și în opera de perfecționare 
morală a societății actuale, cit și 
pentru varietatea modalităților es
tetice propuse. Și, categoric, aceas
tă orientare, care constituie „calea 
aurită" a oricărei activități scenice, 
se cere la fel de bine susținută și 
pe viitor. Teatrul brașovean pro
movează, de asemenea, cu un curaj 
demn de prețuit și nu o dată in 
chip inspirat nume noi — Darie 
Magheru, Emil Poenaru, Dimitrie 
Roman, Gabriela Cerchez.

Aplecîndu-ne mai concret asupra 
stagiunii în curs : cinci din cele 
șase premiere ce au avut loc au 
propus noi texte românești. Am 
putut vedea astfel, într-o montare 
pătrunzătoare și agreabilă totodată, 
lipsită poate doar de ideala con
centrare și variație : „Intre etaje" 
de Dumitru Solomon — in regia 
inteligentă a lui Mircea Marin și 
scenografia cu adevărat creatoare 
și grăitoare a Tatianei Manolescu 
Uleu. Cu puternice și discutabile 
tente simplificatoare, snecifice șar
jei și pamfletului, vădind marea,

a concursurilor

Scene din spectacole ale Teatrului dramatic din Brașov ce pot fi văzute 
in actuala stagiune

sabilitatea mereu vie și trează a 
artistului față de viață, formele și 
problemele ei.

O altă premieră a fost „Pa
iele și măgarii", o 
testînd fidelitatea cu 
torul Gheorghe Vlad 
din mediul țărănesc (eroii de aici 
sint lucrători forestieri), propunind 
texte apte să stea la baza unor 
spectacole de factură populară, a- 
trăgînd, prin simplitate și vervă 
comică, aici și prin hazul travestiu
lui și al încurcăturilor de tot felul, 
mase largi de spectatori.

Toate spectacolele văzute au 
relevat calitatea remarcabilă, o- 
mogenitatea valorică a trupei, 
spiritul • de echipă din ce în 
ce mai accentuat care o animă, 
efortul utilizării resurselor acto
ricești și ambiția vie a perma
nentei autodepășiri. Adevăr ve
rificat și în cazul unor actori cu 
mare experiență, cum sînt Ștefan 
Alexandrescu (care a împlinit 30 
de ani de teatru), George M. Gri- 
dănușu (un sfert de veac pe scena 
brașoveană), Nicolae Albani, Ion 
Jugureanu, Paul Lavric ; a 
din generația medie, precum 
ginia Itta Marcu, Geta Grapă. 
Indrieș, Paula Ionescu, Dan 
dulescu, Mircea Andreescu, 
stantin Babii, Ruxandra și Dan Do- 
bre, Nicolae C. Nicolae, cit și a ce
lor mai tineri ori nou veniți in tea
tru : Luminița Blănaru, Nicolae 
Manolache, Radu Negoescu, Nina 
Zăinescu, Victoria Cociaș Șerban. 
Aceeași comuniune, stimulare re
ciprocă intre generații, talente cu 
disponibilități și înclinații diferite 
sînt de remarcat și in privința re
giei. Alături de Eugen Mercus. la 
Brașov lucrează mult și cu rezultate 
interesante Mircea Marin, colabo
rează cu succes Florin Fătulescu,

piesă a- 
care scrii- 
se inspiră

celor 
Vir-

Maia 
Săn- 
Con-

ș.a.
Este evident țelul unor spectacole 

cu un conținut uman actual, bogat, 
cu un ecou prelung și adînc în con
științe și cu o tematică variată, 
apte să răspundă unor gusturi cît 
mai diverse și unor „vîrste esteti
ce1* cît mai felurite.

O elocventă dovadă în acest sens 
a constituit-o o recentă „premie

/

ră" de factură aparte. Nu e vorba 
doar de o înfăptuire a orașului 
de la poalele Timpei, ci de un eve
niment al întregii mișcări teatrale : 
inaugurarea unui Studio. Aflat 
chiar în incinta teatrului. Stu
dio ’82 este o nouă sală, un nou 
spațiu de joc pus la dispoziția pu
blicului brașovean.

Sigur, o asemenea nouă sală 
presupune un program ideologic și 
estetic ferm. Ne-am bucurat să ob
servăm că pentru gongul inaugural 
s-a ales o piesă românească in pre
mieră absolută și să aflăm că stu
dioul este creat și sub semnul „exi
genței valorice, nevoii de nou șl 
inedit, al dorinței înfăptuirii unor 
montări incisive, percutante, atrac
tive, în concepții 
toare".

Primul pas a 
bine. Compozit ca 
inegal ca valoare, 
sinziene", montat în Studio, cuce
rește, ca și alte lucrări ale lui Con
stantin Munteanu, prin autentici
tate : o autenticitate a mărturisirii, 
dar mai ales n implicării în fră- 
mintările actualității, așa cum se 
propun ele observației directe și 
experienței personale ; experiență 
cu atit mai interesantă cu cit au
torul este un inginer (de la Săvi- 
nești) printre dramaturgi, un fizi
cian, care, în afara muncii sale și 
a invenției tehnice, simte nevoia 
de a crea, de a lua atitudine prin 
scris. „Nimic despre sinziene" — a- 
parent o poveste despre un bărbat 
neliniștit și o femeie echilibrată și 
realizată, dar lipsită de iubire ; o 
istorie ce grăbește și arde etapele 
realității prin imaginar ; o Iove 
story fără happy-end, înfiripată cu 
greu pe vulcanul unor tensiuni în 
care intră și diferența de vîrstă, 
temperament, poziție socială, rea
lizare, adevărate și false nepotri
viri, dar și deosebiri legate de ideal 
și de atitudinea față de viață — 
este în ultimă instanță o piesă des
pre neliniștea, valoarea și frumu
sețea creației, despre necesitatea 
unei arte angajate responsabil și 
constructiv în miezul coliziunilor 
vieții.

Fructificînd .cadrul scenografic 
de un fantezism inspirat al tinerei 
scenografe Doina Antemir, regizo
rul Florin Fătulescu transformă 
Studioul într-o cutie de re
zonanță, urmărind particulare re
velații ideatice și amplificări sen
sibile, poetice în același timp. 
Se alternează subtil planul rea
list cu cel imaginar. Inter- 
preții, Nina Zăinescu și Radu Ne- 
goescu, 
momente 
forță al 
numește : 
interioară 
zant asupra sălii.

Așadar, un promițător început de 
drum, o exemplară valorificare a 
piesei românești, originale.

regizorale nova-
fost făcut cu 

structură și stil, 
„Nimic despre

realizează nenumărate 
tulburătoare. Turul de 
tinerilor realizatori se 
talent, dăruire, susținere 
și are un efect electri-

Natalia STANCU

școlare pe discipline de invățămint
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Corespondenții voluntari despre problemele privind
AUTOAPROVIZIONÂREA

Livrări suplimentare la fondul de stat
Muncind mal bine, cooperatorii 

din sectorul zootehnic al C.A.P. Pe- 
tricani, județul Botoșani, au obți
nut producții sporite, reușind ca 
anul trecut să cîștige titlul de fer
mă fruntașă pe unitate. în anul 
1981, cooperativa a livrat la fondul 
de stat 4 203 hectolitri lapte de vacă 
și 362 hectolitri lapte de oaie, de
pășind prevederile stabilite prin 
plan. Eforturile lor pentru îndepli
nirea și depășirea planului la pro
ducția de lapte au fost încununate 
astfel de succes.

Sporind producția de lapte de la 
fiecare vacă furajată cu 165 litri 
față de anul 1980, C.A.P. Petricani 
a primit din partea statului un pre
miu de 435 000 lei, ceea ce a făcut 
posibilă acordarea unor importante 
premii îngrijitorilor-mulgători frun
tași. De pildă, 
mit 5 400 lei, 
5 200 lei, Elena 
Marcel Andrei 
baza bunelor __  __  ____
zootehnică au stat și stau : munca 
harnică a cooperatorilor ; perma
nentizarea celor care lucrează în 
acest sector — există aici oameni 
ca Ion Bulmagă, Constantin Zadu-

brinschi, Gheorghe Brăișteanu ț.a., 
cu o vechime de 20 de ani, adică de 
cind a luat ființă unitatea ; grija 
deosebită pentru pregătirea și con
servarea furajelor, insilozarea co
respunzătoare a cantităților de nu
treț necesare ; folosirea în totali
tate a gunoiului de grajd pentru 
fertilizarea pășunilor, a terenului 
agricol.

Anul acesta, în comparație 
anul trecut, cooperatorii de la 
ma zootehnică Petricani și-au 
pus să sporească efectivul de
male cu incă 50 de vaci din prăsilă 
proprie, să depășească producția de 
lapte cu 300 litri de la fiecare vacă 
furajată și să predea la fondul de 
stat 4 500 hectolitri lapte de vacă 
și 400 hectolitri lapte de oaie. O do
vadă că-și vor respecta acest anga
jament o constituie faptul că în 
primul trimestru al anului in curs, 
ei și-au îndeplinit și depășit planul 
de livrare către stat la carne și 
lapte.

cu 
fer- 
pro- 
ani-

Vasile Vizitiu a pri- 
Gheorghe Zarif — 
Zănoagă — 4 500 lei, 
— 4 800 lei etc. La 
rezultate din ferma

Franț IAMȘEC 
vicepreședinte 
al Consiliului popular orășenesc
Săveni, județul Botoșani

Unelte simple solicitate de crescătorii 
de animale

Locuiesc tatr-o zonă de munte, 
necooperativizată și vă scriu în nu
mele mai multor cetățeni din co
muna noastră, Podeni,. județul Me
hedinți. Cu ani în urmă, în gos
podăriile crescătorilor de animale 
existau tocători de furaje, cu ac
ționare manuală. Era un utilaj sim
plu, Cu două volante laterale învîr- 
tite de una sau două persoane, care 
printr-un sistem de cuțite toca ra
pid furajul introdus. Cu vremea 
insă, asemenea tocători au dispă
rut, probabil renunțîndu-se la fa
bricarea lor.

întrucît experiența 
crescători de animale 
acestea măntacă mai 
tocat, că acesta face
producția de lapte, carne etc. și că,

noastră de 
a dovedit că 
bine nutrețul 
să sporească

ta plus, folosindu-se furajele mă- 
runțite se evită risipa, propunem 
ca in unitățile de mică industrie să 
se realizeze din nou asemenea to
cători de furaje. Cu atit mai mult 
cu cit ele prezintă și alt avantaj: 
fiind acționate manual, nu se con
sumă energie electrică pentru func
ționarea lor. Cu mai multă iniția
tivă și inventivitate, gospodăriile 
sătești ar primi astfel un sprijin 
mai mare în dezvoltarea creșterii 
vitelor, în sporirea producției ani
maliere și a contribuției la fondul 
de autoaprovizionare teritorială.

Nicolae N. DUNCESCU 
învățător, 
satul Malarișca, comuna Podeni, 
județul Mehedinți

„In loc de
creștem

Pînă acum șapte ani, cele circa 
10 hectare de teren agricol aparți- 
nînd Consiliului popular al secto
rului 4 din Capitală, teren situat in 
perimetrul străzilor Firul Văii, In
trarea Firul Văii și Intrarea Sece
rei, erau cultivate intens de cetă
țenii care locuiau în zonă. De la 
această dată însă, terenul a fost 
ocupat de șantierul nr. 4 al între
prinderii de construcții edilitare și 
drumuri (LC.E.D.), pentru execu
tarea unui racord de termoficare. 
Deși lucrările s-au terminat de 
aproape doi ani, șantierul continuă 
să-și țină aici tot felul de materia
le, să depoziteze stive mari de pie
triș de la alte lucrări, menținînd ta 
stare de degradare un teren agricol

ani ta 
de le- 
datorită

legume, să... 
pietriș ?lf

pe care se produceau cu 
urmă cantități importante 
gume și fructe. în plus,
înălțării straturilor cu pietriș, in 
fiecare toamnă și primăvară se 
inundă curțile și casele cetățenilor. 
Insistențele noastre repetate pen
tru ca acest teren să fie redat agri
culturii s-au soldat numai cu pro
misiuni, care insa au rămas neono
rate. Cind vom putea oare să lu
crăm din nou la straturile de legu
me de aici, atît de roditoare cu ani 
în urmă ?

Doi morari 
și nici unul...

Așa spune cintecul, așa și-ar 
dori șt sătenii din comuna Vut- 

Icani, județul Vaslui. Dar moara 
lor le „macină" mai mult timpul. 
De pomană. Și tocmai acum, cind 

I trebuie să dea zor cu muncile de 
primăvară. Și aceasta, din cauza 
celor doi morari. Amindoi locu- 

■ iese la Huși. Deci, navetiști. 
I Amindoi vin — cind vin — la 

lucru cu intirziere. Sint zile 
de-a rîndul In care pe cei doi 
moara nu-i vede deloc. Moară 
fără noroc ?

„Destinația Mahmudia

I

1
I

! întru lecuire

I Programul se terminase, dar 
I Maria Pascal încă iși mai făcea 

de lucru la Spitalul din Tirgu 
Frumos. Cind a văzul că nu mai 

Ie „văzută" de nimeni, s-a furișat 
in casieria spitalului și a sustras 
dintr-un fișei o sumă de bani.

IDupă cum ne informează cores
pondentul nostru voluntar. Du
mitru Păpușoiu, organele de or- 

Idine au trebuit să facă nu puține 
investigații pină i-au dat de 
urmă. Făptașa a fost judecată și 
condamnată la doi ani inchisoa- 

Ire. Un tratament care se speră 
s-o lecuiască pentru totdeauna.

I N-au fost oile
| de vină... i

Povestea ciobanului care și-a I 
pierdut oile e cunoscută. Variau- | 
ta acesteia îl are ca personaj 
principal pe ciobanul Emil Tănă- I 
sescu din comuna Balaciu, jude- l: 
țul Ialomița. Crezind că nu-l | 
vede nimeni și confundind avu
tul oȘștii cu moșia personală, I 
ciobanul a intrat cu turma de oi 
pe tarlaua cu orz a cooperativei • 

1 agricole de producție din locali-
tate. Oile au păscut in voie, dar I 
au pricinuit și mari stricăciuni | 

Ipe mai bine de 12 hectare. După
care, oile au rămas fără cioban. I

Rub'icâ realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii"J

Un aviator afirmat 
în teritoriul prozei, 
Doru Davidovici, în
credințează ecranului 
ceva din freamătul, 
ambiția, arderea teme
rarilor aerului, șl iși 
asumă riscurile pilotu
lui de încercare tn 
prima sa cursă... cine
matografică. Casa • de 
filme ii oferă ca se- 
cund-scenarist un re
gizor cu experiența 
documentarului, mai 
puțin pe cea a drama
turgiei zborului de fic
țiune. De 
lare cam 
suficiente 
de teren 
un fel de 
cum să-i 
de temperament 
zborului. între cer și 
sol se situează drama 
pilotului ; un ecou al 
povestirii și un ecou 
din această zbatere se 
răsfringe și asupra 
zborului nostru, osci- 
lind intre romantis
mul profesiei și condi
țiile el dificile, între 
poezia decolării și pro
za aterizării (forțate). 
Personajul central, pi
lot de vînătoare. e o- 
bligat din motive de 
sănătate să se retragă 
o vreme de pe nava 
supersonică și să se 
odihnească. Dar cum 
odihna zburătorului 
nu poate fi decit acti
vă, acceptă să pilote
ze între timp un avion 
utilitar. „O tărtărea- 
ță“, cum i se spune 
disprețuitor în lumea 
piloților de pe super
sonice. De la mii de 
metri înălțime, prin
tre aștri, la suta de 
metri de sol, printre 
azotați, îngrășăminte 
utile pămîntului, dar 
prozaice și toxice pen
tru zburător — e o 
distanță ce-1 poate de
zamăgi pe un orgolios 
ce disprețuiește orice 
altă îndeletnicire decît 
zborul Ia mari altitu
dini.

Orgoliul profesiei e 
\^>înă la un punct jus-

aici o deco- 
pripită, fără 

consolidări 
dramaturgie, 
diferență — 
spunem ? — 

al

tificat — pentru că 
numai cine n-a 
beția marilor 
țimi, a zborului 
supra, norilor nu 
înțelege drama 
trosului pe 
Dar atracția 
devine la un trufaș ca 
Ionașcu aroganță, re
torică iritantă ce stîr- 
nește ironia celor din 
jur. „Te văicărești ca 
o babă", îi reproșează 
un inimos activist că
ruia nici iminența 
unui infarct nu-i re
duce din energie și 
dăruire. Doar că fos-

trăit 
înăl- 
dea- 

poate 
alba- 

pămînt. 
cerului

tul artificier știe că 
unde-i pasiune — rea
lă — nu-i tocmeală și 
încearcă să-i amin
tească pilotului că 
nu-i un ostracizat la 
Pontul Euxin, ci un os
taș la datorie, indife
rent de locul unde 
luptă. Realiste sfaturi, 
dar ele ating mai pu
țin inima trufașului 
decît sarcasmul unei 
prea frumoase pictori
țe din localitate ce-1 
înfruntă la prima lor 
întilnire (sucombînd 
însă prea curînd far
mecului pilotului). Fil
mul scoate prea repe
de din scenă cele două 
argumente vii ce ar fi 
putut declanșa criza 
de conștiință reală, nu 
convențională a erou
lui nostru (activistul 
dispare, pictorița capi
tulează senttmental, 
înainte de a-și desă- 
virși opera educativă). 
Mult mai firești, de 
aceea convingătoare, 
sint confidențele pilo- 
ților care se întîlnesc 
și-i evocă ne colegii 
lor „dispăruți dincolo 
de Ursa Mare" — sce
nă ce sugerează o lu
me întreagă de senti
mente,* solidarizări.

drame greu de înțeles 
pentru ceilalți ce nu 
și-au cules „cu acul 
prietenii din morma
nul de fiare răsucite" 
pentru ca să poată 
realiza ce scumpă de
vine fiecare secundă 
de viață. „Trăim la 
extreme, de asta ar
dem mai repede", iși 
justifică filozofia spe
cială pilotul. Intuim 
in aceste momente pa
tetismul unei profe
sii și sensibilitatea 
scriitorului căruia i-ar 
fi convenit poate mai 
bine un scenariu în 
genul unui jurnal al 
„pilotului de încerca
re" capabil să-i pună 
ta valoare lirismul, 
căldura evocării. Re
gizorul, Alexandru 
Boiangiu, construieș
te în jurul „cazu
lui" Ionașcu un uni
vers terestru plauzibil, 
cam tern, pină la un 
punct, din necesitatea 
demonstrației, avînd, 
pină la un punct, cali
tatea de a refuza e- 
dulcorarea, dar prea 
otova pină la sfirșit. 
Există în film citeva 
personaje de plan doi 
schițate cu mai multe 
nuanțe decît portretul 
principal (personajul 
interpretat de Eusebiu 
Ștefănescu). Gravitea
ză în jurul lui cîteva 
schițe mai convingă
toare: un viitor avia
tor cu haz și farmec, 
un medic „autoexilat" 
în Deltă, un fost lup 
de mare eșuat pe un 
pescador de apă dulce. 
Și o frumoasă pictori
ță legănindu-se în vi
se de vernisaje cu 
protocol, dar acționînd 
mai realist cînd e vor
ba de matrimoniu. A- 
șadar — un tablou care, 
evitînd facilitatea pros- 
pecției turistice, cade 
în lipsă de relief. Și o 
temă — mal exact o 
lume aparte — care 
poate stîrni în conti
nuare interesul artis
tic.

Alice MANOIU/

în zilele vacanței 
școlare de primăvară 
se desfășoară etapa 
pe (ară a concursuri
lor școlare pe disci
pline de invățămint. 
Menite să contribuie 
la temeinica pregă
tire științifică și cul- 
tural-artistică a ele
vilor, la lărgirea și 
consolidarea cunoș
tințelor dobîndite în 
procesul insțțuctiv- 
educativ, la cultiva
rea mindriei patrioti
ce pentru afirmarea 
inteligentei creatoare 
românești, la dezvol
tarea multilaterală a 
tinerei generații, 
ceste concursuri 
unesc la startul 
final pe cei mai
lentați elevi — peste 
2 609 la număr — se
lecționați în etapele 
locale și județene.

Programate intre 
5 și 11 aprilie a. c„ 
în diferite centre din 
țară, concursurile 
constau dintr-o probă 
scrisă care, ta func
ție de cerințele speci
fice fiecărei discipli
ne, urmărește nivelul 
de pregătire teoretică 
și practică a elevilor, 
creativitatea, origi- 

ynaUtatea formulării

și
re
lor 
ta-

soluțiilor, capacitatea 
de sinteză și interpre
tare a fenomenelor, 
orientarea 
ideologică, 
rea corectă.
misiile de concurs fac 
parte personalități 
ale științei și culturii, 
cadre 
înaltă 
reprezentanți ai foru
rilor centrale de în- 
vățămînt, . al organi
zațiilor ■
Cele mai bune lucrări 
vor fi 
premii ale 
rului Educației și în- 
vățămîntului, C.C. al 
U.T.C., filialelor uni
unilor de creație, pu
blicațiilor de profil, 
ale unor instituții de 
invățămint și unități 
economice etc. Din
tre premiați vor fi 
selecționați 
care ne 
ta țara 
școlare 
nale.

Etapa 
concursurilor pe 
cipline de invățămint 
are loc în următoare
le localități : Boto
șani — limba și lite
ratura română, limba 
și literatura maternă 
(maghiară și germa-

politico- 
exprima- 
Din co-

didactice de 
competență,

de tineret.
distinse cu

Ministe-

elevii 
vor reprezen
ta competiții 

internațio-

pe țară a 
dis-

nă) ; Galați — mate
matică ; Buzău — fi
zică ; Baia Mare — 
chimie ; 
biologie 
istoria 
Suceava 
politică, 
nomică 
lozofie ;
cea — limbi moderne 
(engleză, franceză, 
germană, rusă).

în afara concursu
lui propriu-zis, elevii 
și profesorii care-i 
însoțesc iau parte la 
intîlniri cu autori de 
manuale, cu repre
zentanți ai publica
țiilor de profil, pre
cum și la acțiuni 
cultural-recreative or
ganizate de 
vizite și 
spectacole 
competiții 
etc.

Faza pe 
cursurilor 
meserii — la care vor 
participa peste 1300 
elevi — va avea loc 
intre 24—30 mai a. c. 
în următoarele locali
tăți : Brașov — elec
trotehnică și mecani
că, Iași — construc
ții, București — eco
nomie, Cluj-Napoca 
— artă. (Florica Di- 
nulescu). ,

Paul ISPAS
în numele mai multor cetățeni 
de pe Intrarea Firul Văii 
din București

Intrarea țării noastre într-o nouă 
etapă a evoluției ei ascendente — 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate — a necesitat și o 
abordare nouă a problematicii apă
rării armate a statului român so
cialist. Esența acestei noi abordări 
și-a găsit expresia in cristalizarea și 
instrumentarea unei politici mili
tare adecvate realității prezente și 
viitoare a țării — politică elaborată 
de secretarul generai al partidului, 
președintele republicii, comandantul 
suprem al forțelor armate române, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. întru- 
chipînd principiul că apărarea pa
triei este cauză și operă a întregului 
popor, indisolubil impregnată de 
vocația pașnică a Republicii Socia
liste România, această politică s-a 
materializat în crearea unui sistem 
de forțe, in care, alături de armată, 
sint integrate largi categorii de ce
tățeni ce iși perfecționează pregă
tirea militară in structuri de tip 
nepermanent, teritorial, concomitent 
cu continuarea activității lor de 
producție, general sociale. Dintre 
acestea, o amplă cuprindere și un 
rol deosebit de important il au găr
zile patriotice.

Acestora le este consacrată recen
ta lucrare a generalului Alexandru 
Petricean apărută în Editura mili
tară : „Colaborarea și cooperarea 
gărzilor patriotice cu celelalte ele
mente 
nale".
crarea 
turare

ale sistemului apărării națio- 
După cum vădește titlul, lu- 
nu s-a mărginit a fi o con- 
a rosturilor și funcționalității

Pitești - 
; Zalău — 

României ;
— economie 

politica eco- 
a P.C.R. ; fi- 
Rîmnicu Vîl-

gazde : 
excursii, 
artistice, 
sportive

țară a con- 
școlare pe

★
Nota redacției: Din discuțiile pur

tate cu o parte dintre cei peste 15 
semnatari ai scrisorii, ca și din con
statările făcute la fața locului a 
rezultat qi sesizarea este perfect 
întemeiată. Pe suprafața fostelor 
grădini și livezi din această zonă, 
cu sursă proprie de alimentare cu 
apă, un pîrîiaș din care erau udate 
fostele grădini de legume, se poa
te vedea astăzi un teren degradat 
datorită neglijenței și nepăsării lu
crătorilor de la I.C.E.D. București. 
Hectare de pămint roditor au fost 
împînzite cu tot felUl de materiale:

★

conducte metalice, tuburi din be
ton, capace și vane ruginite etc.

Date fiind, și celelalte consecințe 
păgubitoare pentru gospodăriile ce
tățenilor, cauzate prin depozitarea 
fără rost a pietrișului și altor ma
teriale de construcții. Consiliul 
popular al sectorului 4, conducerea 
I.C.E.D. au datoria să intervină 
operativ pentru ca în cel mai scurt 
timp terenul respectiv să fie re
dat destinației sale agricole, cetă
țenilor dornici să contribuie la ac
țiunea de autoaprovizionare. (D. 
Manole).

PE SCURT. DIN SCRISORI
• Livrări suplimentare. Cooperatorii fermei zootehnice de la 

Ișalnița, județul Dolj, au dat suplimentar la fondul de stat, în 
trimestru al anului, 186 hectolitri lapte de vacă. De asemenea, 
de fătări la vaci și juninci s-a realizat integral, iar mortalitățile in_____
perioadă s-au situat sub nivelul prevăzut. (C. Dascălu, Ișalnița, județul 
Dolj). • Pentru fondul centralizat al statului, sătenii din comuna noas
tră, Vitomirești, județul Olt, au contractat cantități mai mari de produse 
agroalimentare, în special animaliere. Iată un exemplu grăitor. Cetățea
nul Petre M. Cavaleru, muncitor la I.J.G.C.L.-Olt, a contractat și a livrat 
statului 1,8 tone carne de bovină, în anul 1980, .și 2,4 tone anul trecut 
Pentru acest an, el a contractat 9 capete tineret bovin, din care a predat 
4 la greutatea de peste 400 kg, plus un porc de 120 kg. (N. Barbu, vice
președinte al Consiliului popular al comunei Vitomirești, județul Olt). 
• Mai multe terenuri (circa 150 hectare), pină de curind virane, au fost 
identificate și repartizate de consiliul popular al Sectorului 6 al Capitalei 
unor întreprinderi care și-au amenajat pe ele 9 gospodării-anexă, 53 so
larii și 9 sere pentru legume. Alte suprafețe au fost date cetățenilor în 
vederea cultivării cu legume și zarzavaturi. (Didina Rotaru, activistă a 
Consiliului popular al sectorului 6, București).

C.A.P. 
primul 
planul 

această

gărzilor patriotice, ci o încercare de 
a le fixa existența și dinamica in 
contextul întregului sistem al apă
rării naționale. De aceea, cartea în
cepe printr-o definire și succintă 
prezentare a ansamblului forțelor 
destinate apărării, a fiecărei corn-

integrității teritoriale, a ordinii de 
stat socialiste, a puterii oamenilor 
muncii.

Pornindu-se de la poziția armatei 
de pivot al sistemului național de 
apărare, tratarea pune accentul pe 
conexiunile intime dintre gărzile

0 interesantă lucrare
privind rolul gărzilor patriotice 
în sistemul apărării naționale

ponente în parte, sublinierea cuve
nită revenind modului său de con
ducere ca „atribut exclusiv al 
Partidului Comunist Român, al or
ganelor noastre constituționale". 
După care, precizind distincția ope
rată intre noțiunile de colaborare 
și cooperare, de fapt identice ca ori
gine și înțelese adesea ca atare, 
autorul desprinde sursele și condi
țiile unui curs favorabil, armonios 
al acestei conlucrări,, determinate 
în fond de unitatea telului funda
mental urmărit — salvgardarea in
dependenței, suveranității naționale,

patriotice și oștirea permanentă, 
expune modalitățile și formele prin 
care aceasta din urmă materiali
zează obligațiile ce-i revin prin 
lege, indicația doctrinară a coman
dantului suprem de a acorda asis
tență calificată pregătirii combatan
ților încadrați în gărzi. Totodată, 
sînt abordate punctele de contact și 
cooperare cu celelalte elemente ale 
puterii armate naționale, unitățile 
militare ale Ministerului de Interne, 
detașamentele de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, 
apărarea civilă și, prin prisma sta-

tuării oficiale, cu eventualele for
mațiuni ale rezistenței, pentru pri
ma dată consacrată expres în legis
lația țării noastre. Iși relevă intere
sul tratarea distinctă a unor aspecte 
ca prezenta femeilor in subunitățile 
de gărzi patriotice, rolul acestor de
tașamente luptătoare in misiuni de 
mare interes obștesc, precum înlă
turarea efectelor calamităților natu
rale, asigurarea pazei și securității 
unor obiective de importanță deose
bită.

Consacrată unui domeniu unde 
metodele și formele de acțiune sînt 
în curs de constituire, lucrarea se 
distinge prin preocuparea de a con
tribui la efortul de creativitate ce
rut actualmente inclusiv gîndirii și 
practicii militare românești, in spe
ță vizînd materializarea indicației 
comandantului suprem de a trans
forma toate localitățile — orașele, 
comunele, satele — întreprinderile 
și celelalte unități economico-socia- 
le în „adevărate cetăți de muncă, 
luptă și apărare".

Problematica abordată, răspunsu
rile date ori schițate conferă cărții 
utilitate și interes pentru o sferă 
largă de cititori — cadre militare 
active și de rezervă, lucrind în ca- 
drtil gărzilor patriotice ori în alte 
sfere ale apărării, memori ai con
siliilor locale de apărare, coman
danți și luptători ai acestor detașa
mente de luptă, prin excelență 
populare.

Generalmalor
Eugen BANTEA^
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Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN

Am deosebita plăcere ca, în numele Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al meu personal, să vă adresez cele mai cordiale felicitări cu 
prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Dînd o înaltă apreciere contribuției dumneavoastră la dezvoltarea 
multilaterală a raporturilor româno-coreene, vă doresc, dragă tovarășe Kim 
Ir Sen, noi și mari succese în activitatea dumneavoastră de cea mai înaltă 
răspundere, în fruntea partidului și statului, pentru dezvoltarea și propășirea 
Republicii Populare Democrate Coreene, reunificarea pașnică și independentă 
a patriei, care constituie aspirația legitimă a întregului popor coreean.

îmi exprim ferma convingere că apropiata noastră intîlnire și convorbirile 
pe care le vom avea vor reprezenta o nouă și importantă contribuție la 
adincirea bunelor relații de prietenie, colaborare și solidaritate existente 
Intre partidele și țările noastre, în folosul popoarelor român și coreean,_ al 
cauzei generale a socialismului, independenței naționale, colaborării și păcii 
In lumea întreagă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Romăn, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
tovarășului Li Giong Ok, premierul 
Consiliului Administrativ al Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
cu prilejul realegerii sale în această 
funcție, în care, în numele Guver
nului Republicii Socialiste România 
și al său personal, îi adresează cele

mai calde felicitări și sincere urări 
de noi și mari succese în îndepli
nirea sarcinilor de înaltă răspundere. 
In telegramă se exprimă ferma con
vingere că relațiile de strînsâ priete
nie, colaborare și solidaritate dintre 
guvernele și popoarele noastre se 
vor dezvolta și- consolida continuu, 
în interesul reciproc, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

t V
20.25
20,45
21,10

22,20

Actualitatea economică
Forum politico-ideologic 
Seară de operă ; „Nunta lui 
garo“ de Mozart (selecțluni) 
Telejurnal

Fi-

Tovarășului LE DU AN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Vietnam, în numele Partidului Comunist 
Român și al meu personal vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și succes în îndeplinirea funcției de înaltă răspundere care 
v-a fost încredințată de partid.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare 
țările noastre se vor dezvolta și în viitor, spre binele 
poporului vietnamez, al cauzei socialismului și păcii în

dintre partidele 
poporului român 
lume.

ȘÎ 
și

Cronica zilei

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Romăn

„SCIENCE"

•w

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte și stimate prietene,
Poporul elen mi se alătură în a vă mulțumi pentru felicitările pe care 

mi le-ați adresat cu prilejul Zilei naționale a Greciei. împărtășesc urările 
formulate de dumneavoastră cu privire la viitorul relațiilor dintre cele două 
țări ale noastre și sint convins că apropiata noastră întîlnire de la Atena 
ne va oferi prilejul de a prospecta noi căi de cooperare în folosul popoare
lor noastre și.al păcii în regiune și în lume.

CONSTANTIN KARAMANLIS
Președintele Republicii Elene

Inaugurarea expoziției republicane

a expedițiilor
de perfecționare a ca- 
muncesc cu pionierii a 

luni dimineața, inaugu-

cu-
ra-

din

Cu prilejul celei de-a 37-a aniver
sări a eliberării Ungariei de sub do
minația fascistă, ambasadorul acestei 
țări la București, Sandor Rajnai, a 
rostit, duminică după-amiază, o 
vîntare la posturile noastre de 
dio și televiziune.

*
La Casa corpului didactic

București au început, luni, lucrările 
sesiunii științifice „Contribuții geo
grafice la dezvoltarea social-econo- 
mică a României socialiste în profil 
teritorial". Organizată de Societatea 
de științe geografice, reuniunea pri
lejuiește participanților — cadre di
dactice de specialitate și cercetători 
științifici — aprofundarea unor teme 
privind regionarea turistică a Car- 
paților, aplicarea practică a agrosis- 
temelor intensive zonale, evoluția 
populației urbane, modificări hidro
grafice în lunca Dunării, apele mi
nerale din bazinul Ialomiței, compo
nente geografice in modernizarea a- 
șezărilor.

v r e
(Agerpres)

a

„Mișcarea antinucleară

din S.U.A. se amplifică"
Revista americană „Science" publică un amplu articol, cu titlul de 

mai sus, in care pune in evidentă extinderea acțiunilor diverselor grupări 
științifice și obștești împotriva cursei înarmărilor, pentru dezarmare și 
pace. Publicăm extrase din articol.

11,00
11,05

11,25

12,10 
13,00 
16,00 
16,05

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal B Zilei muncii — fap

tele de muncă ale târli
20,25 Salonul TV al artelor plastice : 

Exigența criticii de artă
21,10 Portret componistic — Cornel Ță- 

ranu
22,20 Telejurnal

PROGRAMUL 1
Telex

hmiterea în treapta a n-a de 
Șu (consultațH)

Roman foileton : „La barraca".
Reluarea episodului 4 
Matineu de vacanță 
închiderea programului 
Telex
Viața școlii : Profesorul de... 
creativitate

16,25 O viață pentru o idee : Carol Da
vila (1828—1884)
Clubul tineretului
Tribuna experienței ; Pasiune, ta- 
teHgențâ, creativitate • 
1001 de seri 
închiderea programului
Telejurnal fl Zilei muncii fap
tele de muncă ale țării

16,45
17,25

17,50 
18.00 
20,00

A apărut 
MAGAZIN ISTORIC 

nr. 4/1982

La Centrul 
drelor care 
avut loc, 
rarea expoziției republicane a expe
dițiilor „Cutezătorii".

Aflată la cea de-a XH-a ediție, 
această expoziție finalizează activi
tatea celor 2 120 de expediții pionie
rești din care au făcut parte' peste 
28 100 purtători ai cravatelor roșii cu 
tricolor din întreaga țară. Sînt pre
zentate, - cu acest prilej, rezultatele 
activității de studiere si investigare 
a numeroase teme istorice, etnogra
fice și folclorice pe diferite trasee 
ale țării, precum și jurnalele celor 
mai bune 110 echipaje pionierești 
care s-au evidențiat la nivelul jude
țelor.

Echipajele cu foarte bune rezul
tate au fost distinse cu trofee sem
nificative dedicate acestei acțiuni :

Marele trofeu „Busola de aur" — 
echipajului „Tulnicerii Iancului", 
Școala generală Avram Iancu, jude
țul Alba ;

Trofeul „Chemarea munților" —

ITINERARE TURISTICE 1982

Cură balneară în stațiuni de pe litoral

„Cutezătorii"
echipajului „Lotru ’81", Școala gene
rală Mălaia, județul Vîlcea ;

Trofeul „Cutezătorii" — echipaju
lui „Șoimii Făgărașului", Școala ge
nerală nr. 4 Curtea de Argeș, jude
țul Argeș ;

Trofeul „Scutul dacic" — echipa
jelor „Pelendava" și „Vulturii" de la 
școlile generale nr. 29 Craiova și nr. 1 
Pielești, județul Dolj ;

Trofeul „Gențianele" — echipaju
lui „Bristena", Școala generală nr. 8 
Slatina, județul Olt ;

Trofeul „Miorița" — echipajului 
„Miorița", Școala generală nr. Hu- 

• nedoara ; —
Trofeul „Sfinxul Carpaților" — 

echipajului „Șoimii Neamțului", 
Școala generală nr. 3 Piatra Neamț, 
județul Neamț ;

Trofeul „Caseta de cristal" — echi
pajului „Temerarii", Școala generală 
Bursuceni-Verești, județul Suceava ",

Trofeul „Jobarăt" — echipajului 
„Aquila‘, Școala generală Suceag, 
județul Cluj ;

Trofeul „Egreta de fildeș" — echi
pajului „Plutașii de pe Șiret", Școa
la generală nr. 1 Nicoiae Bălcescu, 
județul Bacău ;

Trofeul „Termosul de argint" — 
echipajului „Vulturii", Școala gene
rală nr. 3 Moldova Nouă, județul 
Caraș-Severin ;

Trofeul „Cortul de mătase" — 
echipajului „Prietenii munților", 
Școala generală nr. 1 Cîmpuri, jude
țul Vrancea.

în expoziție sînt reprezentate și 
expedițiile Școlii generale Deleni — 
Bacău, Școlii generale Borca — ju
dețul Neamț și Școlii generale nr. 
1 Baia Mare — Maramureș, care au 
fost distinse cu premii speciale.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 7, 
I și 8 aprilie, in țară : Vremea va fl 
răcoroasă la începutul intervalului, 
apoi se va încălzi ușor. Cerul va fî 
variabil, cu înnorări mal accentuate în 
ultimele zîle, cînd vor cădea ploi loca
le ce vor avea și caracter de aversă. 
La munte va ninge. Vîntul va sufla 
slab, pînă la moderat, cu Intensificări 
locale, predominînd din sectorul sud- 
vestic. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse Intre minus 2 și plus 8 grade, 
iar cele maxime între 8 șl 18 grade, 
local mal ridicate. In nordul țării șl în 
depresiunile intramontane se va mai 
produce brumă, la începutul intervalu
lui. in București : Vreme răcoroasă, 
apoi în încălzire. Cer schimbător, fa
vorabil ploii. Vînt slab, pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor cu
prinse între 3 și 6 grade, iar cele ma
xime între 15 șl 18 grade. (Liana Ca
zacioc, meteorolog de serviciu).

Consimțămîntul scris — 
formă operativă de plată 
a primelor, de asigurare

Administrația Asigurărilor de 
Stat recomandă asiguraților sâ 
folosească drept formă de plată 
a primelor de asigurare „consim- 
țămintul scris". Acesta constă 
în împuternicirea ce se dă de 
către asigurați plătitorilor de 
retribuții de a achita Adminis
trației Asigurărilor de Stat, din 
drepturile lor, primele, atît 
pentru asigurările în curs, cît și 
pentru cele pe care le vor în
cheia sau reînnoi. In acest mod, 
prin plata la termen a primelor, 
asigurații beneficiază neîntre
rupt de drepturile ce decurg 
din asigurare.

ȘTIRI SPORTIVE

al echipei Româ-

dominat întregul
mai puțin de 10

— in sfîrșit, primăvara a început 
să se instaleze în toate drepturile 
ei.

— Lucru care ne bucură și pe 
noi, organizatorii vacantelor la 
mare — ne spune tovarășul 
VASILE TRANDAFIR, directorul 
general al Centralei O.N.T. „Lito
ral". Pentru că, dacă din punct de 
vedere calendaristic, această pe
rioadă este considerată mai rece, 
pentru noi ea reprezintă o perioa
dă la fel de „fierbinte" ca și cea 
din vară. Această perioadă, in
diferent că oamenii vin la odihnă 
sau la cură balneară, este opor
tună — pentru o largă categorie de 
solicitanți ai litoralului — la fel ca 
și vara. Cele trei mari complexe 
balneare — Eforie Nord, Mangalia 
și Neptun — datorită dotărilor 
moderne de care dispun, „re
produc" in mare parte — ca să mă 
exprim așa — condițiile din lunile 
de vară. Atît apa din piscinele aco
perite, care atinge temperaturi mai 
ridicate decît cele oferite de valurile 
mării vara, cit și aerosolii „produși" 
de instalațiile electrice și chimice, 
aflate în dotarea acestora, contri
buie în bună măsură la apropierea 
condițiilor de cură din această pe
rioadă de cele ale sezonului estival.

Ca dovadă, ultimele sondaje efec
tuate in rîndul celor peste 2 500 de 
turiști, care se află în prezent pe 
litoral, indică un coeficient de „se
zon foarte bun" aproape de sută la 
sută. Nici nu-i de mirare. Faptul 
că în „sezonul intermediar" ba
zele de tratament nu sînt atît de 
aglomerate ca vara, că personalul 
medical nu este atit de solicitat 
creează condiții mai bune și pentru o 
cură cantitativă — numărul proce
durilor poate fi mărit în funcție de 
cerințe — și pentru una calitativă. 
Aceasta pe de o parte. Pe de alta, 
bazîndu-ne pe datele furnizate de 
meteorologi, avem toate motivele să 
sperăm — și de aceea lucrăm intens 
la pregătirea vegetației 'și a „vesti
mentației" florale a litoralului —r că 
sezonul intermediar va beneficia 
anul acesta și de un cadru natural 
foarte apropiat de cel din vară. Iată 
de ce un loc prioritar îl ocupă în 
prezent pe agenda noastră grija 
pentru turiștii din „sezonul interme
diar". Atît pentru cei aflați in acest 
moment în stațiuni, cît și pentru cei 
care vor veni în zilele următoare.

— Spuneați că această perioadă 
este pentru organizatorii turismului 
pe litoral la fel de fierbinte ca și 
cea din lunile de vară. Care este în

prezent „temperatura" la care se 
pregătesc vacanțele estivale ?

— Notați că în prezent în toate 
cele peste 480 de hoteluri se lucrea
ză de zor pentru a le face și în in
terior și în exterior curate ca un 
pahar. Adică — le vopsim, aranjăm 
mobilierul, executăm reparațiile ne
cesare și la unele le dăm un chip 
nou prin modernizare. Avem con
centrate un număr însemnat de 
mijloace — și ele vor spori — pentru 
curățirea, amenajarea și extinderea 
plajelor. Sintem preocupați să 
dăm o nouă înfățișare locurilor de 
popas și parcare, astfel incit acolo 
unde vor funcționa asemenea utili
tăți ele să asigure toate condițiile 
atît de igienă, cît și de respectare 
a normelor de întreținere a spațiilor 
verzi. Avem în fază avansată pe 
șantier două hoteluri noi la Mamaia, 
care, la data deschiderii sezonului, 
vor primi pe cei dinții oaspeți. Dar 
cîte nu avem de făcut în această 
perioadă ! De aceea, vă propun să 
revenim cu alte informații utile 
atunci cînd totul va fi gata și cînd 
vom putea spune miilor de turiști 
din țară și de peste hotare : „Bine 
ați venit !“

O Stadionul „Giulești" din Capitală 
a găzduit meciul de rugbi dintre re
prezentativele României și R.F. Ger
mania, contind pentru Campionatul 
european — „Cupa F.I.R.A.". Victo
ria a revenit la un scor categoric 
rugblștilor români, care au cîștigat cu 
69—18 (34—12), după o partidă spec
taculoasă, cu multe faze de atac. Su
periori la toate capitolele, sportivii 
români, alcătuind o formație cu cîte- 
va nume noi, au 
meci, mareînd nu 
încercări.

Următorul meci 
niei in campionatul european va a- 
vea loc la 11 aprilie, la Rovigo, in 
compania reprezentativei Italiei.
• La Galați s-att desfășurat între

cerile celei de-a 68-a ediții a Cam
pionatelor naționale de cros.

Așteptată cu deosebit interes, cursa 
senioarelor, disputată pe un traseu 
în lungime de 4 500 m, s-a încheiat 
cu victoria campioanei mondiale Ma- 
ricica Puică, urmată, ca și la recen
ta ediție a campionatelor lumii, de 
Fița Lovin.

Spectaculoasă a fost și proba se
niorilor, în care campionul de anul •

trecut, Gheorghe Zaharia (Oțelul 
Galați), și Alexandru Chiran (Steaua 
București) au luptat umăr la umăr. 
A cîștigat Gheorghe Zaharia.

Iată ceilalți cîștigători ai con
cursului : junioare III (2 000 m) : 1. 
Cristina Mezaroș (C.S.S. Baia Mare); 
juniori III (4 500 m) : Ion Tomescu 
(C.S.S. Riri. Vîlcea) ; junioare II 
(2 500 m) : Aurelia Haidu (C.S.S. 
Beiuș) ; juniori II (6 000 m) : Remus 
Râcășan (Universitatea Cluj-Napo- ’ 
ca) ; junioare I (3 500 m) : Cristina 
Orbetu (C.S.S. Tg. Jiu) ; juniori I 
(8 000 m) : Costel Constantin (C.S.S. 
nr. 1 Piatra Neamț) ; tineret (10 000 
m) : Ion Hurubeanu (Dinamo Bucu
rești).

® Proba de sabie din cadrul con
cursului internațional de scrimă de 
la Budapesta s-a încheiat cu o fru
moasă victorie a sportivului român 
Ioan Pop.
• Proba de dublu masculin din 

cadrul turneului internațional de te
nis de la Pola (Iugoslavia) a fost 
ciștigată de perechea română Dumi
tru Hărădău, Laurențiu Bucur, în
vingătoare cu 6—2, 6—1 în finala 
disputată în compania cuplului Pi- 
net (Uruguay), Bellini (Italia).

„Anul 1982 se anunță a fi un an 
foarte important pentru mișcarea 
antinucleară din Statele Unite. O 
mișcare cu bază largă, avînd ca scop 
încetarea cursei înarmărilor și care 
se extinde cu o rapiditate uluitoare, 
punînd capăt, se pare, perioadei de 
relativă inerție politică, începută o- 
dată cu terminarea războiului din 
'Vietnam.

Mișcarea actuală diferă considera
bil de mișcările antirăzboinice ale 
anilor *G0. Spre deosebire de acelea, 
în fruntea acțiunilor actuale se află 
oameni de știință și alți intelectuali 
și nu mai puțin militanți din rîndul 
studenților. O altă diferență este 
aceea că, în prezent, ea se concentrea
ză asupra unei singure probleme — 
problema opririi cursei înarmărilor — 
nemaifiind legată, ca în trecut, de 
unele probleme sociale controversate. 
Această nouă etapă a început în 1981), 
cînd grupul «Medicii pentru răspun
dere socială» s-a decis să organizeze 
mai multe seminarii, în întreaga 
țară, pentru a face cunoscute publi
cului consecințele unui atac nuclear, 
explicîndu-se, cu detalii groaznice, 
imposibilitatea unei soluții medicale 
adecvate în cazul unui astfel de 
război. Deși temerile în acest sens 
au fost declanșate încă de președin
tele Carter, care a deschis problema 
războiului limitat cu faimoasa direc
tivă ce admitea atacuri selective îm
potriva unor instalații militare ina
mice, poziția actualei administrații a 
provocat o intensificare a mișcării 
prin accentuarea acestor temeri. Este 
vorba de declarațiile recente privind 
posibilitatea unui război nuclear li
mitat în Europa ; este vorba de su
gestia secretarului de stat că o ex
plozie nucleară demonstrativă ar fi 
o cale bună de a arăta că nu glu
mim în cazul unul război convențio
nal ; este, de asemenea, vorba de 
modificarea încă de către administra
ția precedentă a politicii de neproli- 
ferare prin propunerea de a se fo
losi deșeurile de la centralele nuclea
re la producerea plutoniulUi necesar 

: fabricării de arme. Nu trebuie să ui
tăm, de asemenea, decizia privind 
amplasarea rachetelor «MX» în ve
chile depozite ale rachetelor «Minu
teman», o măsură care poate fi con
siderată ca un ras către crearea unei 
capacități de a ataca primul. Și, bi
neînțeles, este vorba și de campania 
europeană pentru dezarmarea nu
cleară, provocată în mare parte de 
decizia N.A.T.O. privind amplasarea 
unor noi rachete în Europa, care. 
Inevitabil, răscolește conștiința ame
ricană. Militanții de astăzi argumen
tează că cheltuielile pentru cursa 
înarmărilor duc din ce în ce mai vi- 

..Zibil..și; mai,:Aimlt;Ja îndepărtarea de . 
aliațli noștri, la deposedarea de re-’ 
surse a programelor sociale, reorien- 
tarea capitalului de la industria 
noastră în declin, cît și la generarea 
unor sentimente de insecuritate fără 
precedent în rîndul cetățenilor.

Mișcarea nu a atins pînă acum 
. proporția Și intensitatea protestelor 

împotriva războiului din Vietnam, 
dar și-a demonstrat capacitatea po
tențială de cuprindere a unor pături 
mult mai mari din societate, fiind 
în acest fel, în ultimă instanță, mai 
puțin susceptibilă de a fi scindată. 
Cu toate că mișcarea pentru dezar
mare se extinde în toată țara, baza 
acesteia este la Cambridge (Massa
chusetts), mai ales in cadrul Univer
sității Harvard și la Institutul tehno
logic din Massachusetts (M.I.T.), în
deosebi în departamentul de fizică 
al M.I.T., unde lucrează veterani ai 
proiectului Manhattan (care s-a con
cretizat în realizarea primei bombe 
atomice — n.n.).

Sfera de acțiune a mișcării a fost 
pînă acum mai ales învățămîntul, 
fiind deocamdată orientată spre mase 
și nu către cei care iau decizii. Drept 
alternativă, la ora actuală se oferă 
ideea înghețării bilaterale a înarmă
rilor nucleare — respectiv întrerupe
rea producerii, a experiențelor și a 
amplasării de arme nucleare — a-

ceasta devenind platforma comună a 
mai multor grupuri. -înghețarea nu
cleară» — ca organizație — a intrat 
în acțiune în martie anul trecut și 
a atras numeroase grupuri și perso
nalități, ca și 29 de membri ai Con
gresului, inclusiv doi reputați sena
tori. Cea mai importanță acțiune a 
ei de pînă acum a fost strîngerea a 
peste 100 000 de semnături în Cali
fornia pe o petiție în sprijinul obiec
tivului acestei organizații. Mai multe 
state americane au votat rezoluții în’ 
sprijinul înghețării înarmării nu
cleare (Oregon, Massachusetts și New 
York), iar campania de semnare a 
petițiilor se desfășoară în alte 25 de 
state. Unele dintre acțiunile cele mai 
importante în această direcție sînt 
desfășurate de următoarele noi coa
liții și grupuri mai vechi, avînd noi 
obiective :

— «Baza zero»; o organizație nouă, 
care, prin difuzarea de materiale de 
propagandă și lansarea de apeluri 
către numeroase organizații locale 
din întreaga țară — biserici, sindica
te, grupuri ce apără drepturile ci
vile ș.a. — cere sprijin în organiza
rea de acțiuni împotriva dezarmării, 
denumite «Săptămîna — baza zero».

— «Uniunea oamenilor de știință 
îngrijorați» : este un grup de oameni 
de știință preocupați de pericolul 
războiului nuclear. După ce a lansat 
un apel în peste 155 de universități 
din întreaga țară, ea se pregătește 
să organizeze în noiembrie viitor o 
reuniune a reprezentanților a peste 
300 de universități. în același timp, 
ea va iniția «minireuniuni» pentru a 
discuta aspectele specifice ale cursei 
înarmărilor. Uniunea colaborează cu 
grupul britanic «Oamenii de știință 
împotriva armelor nucleare», în ve
derea organizării unei reuniuni inter
naționale a oamenilor de știință, la 
New York, la o dată care să coinci
dă cu cea de-a doua sesiune specială 
a Națiunilor Unite pentru dezarmare, 
ce va avea loc în luna iunie.

— «Medicii — pentru răspundere 
socială» : acest grup, cu centrul de 
activitate la Cambridge, stimulat de 
ecoul stirnit de simpozionul organi
zat de el, la care s-au dezvăluit oro
rile unui război nuclear, se pregătește 
să organizeze în anul 1982 alte simpo
zioane — la Washington, Minneapo
lis, Houston și Atlanta.

— «Federația oamenilor de știință 
americani»: recent, federația a ela
borat un proiect de activități împo
triva războiului nuclear ce include 
prezentarea de diapozitive despre 
război și înarmare, publicarea unui 
buletin legat de problemele războiu
lui nuclear și cursuri consacrate con- 
șecințeițir războiului modern.

Grupuri rriai vddhl, 'turn sînt Co
mitetul prietenilor americani, Comi
tetul pentru o politică nucleară să
nătoasă și Consiliul pentru o lume 
in care să se poată trăi, sprijină 
noile inițiative. Chiar și Societatea 
medicală americană a votat o rezo
luție prin care se cere medicilor să 
se pregătească și să-și pregătească 
pacienții în privința consecințelor 
medicale ale bombardamentelor. O 
alianță mal nouă — Comitetul pentru 
securitate națională — condusă de 
fostul negociator al acordului SALT, 
Paul Warnke — încearcă să reînvie 
interesul publicului pentru un tratat 
general de interzicere a experiențe
lor nucleare. Continuă să apară noi 
grupuri. Unul dintre cele mai noi este 
Alianța juriștilor pentru controlul 
armelor nucleare, cu centrul de ac
țiune tot la Cambridge, înființat in 
luna ianuarie. Cu toate că oamenii 
de știință au fost de multă vreme 
implicați în problema dezarmării, 
acum și Inginerii au început să se 
manifeste, formînd un grup denumit 
«Specialiștii în înalta tehnologie — 
pentru pace». Organizat în martie 
anul trecut, grupul este de fapt o 
agenție ce se ocupă de plasarea la 
locuri de muncă a inginerilor și spe
cialiștilor în computere care nu vor 
să fie angajați în domenii legate de 
fabricarea armelor".

Constantin PRIESCU

tatre
sala 
Ate-

■ Teatrul Național (14 7171, 
mică) : Gaițele — 19,30; (sala 
Her) ; Fata din Andros — 18,30; Ifige- 
nia — 20.
■ Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, Ateneul Român) : „De >a 
clasici la contemporani". Concert sus
ținut de ansamblul „Muslca Nova" — 
19,30.

- B Opera Română (13 18 57) ; Faust 
— 18.
B Teatrul de operetă (13 98 48) : Vin- 
zătorul de păsări — 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mormîntul călărețului avar — 19,30; 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) ; A- 
necdote provinciale — 19,30.
B Teatrul Mic (14 70 81) : Pluralul en
glezesc — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic 
pe autostradă — 20.
B Teatrul de comedie 
curs de frumusețe — 
B Teatrul „Nottara"

19 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase44 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tâ
njise — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea... zăpăcită — 
19,30.
■ Ansamblul „Rapsodia români 
(13 13 00) : Așa se cîntă pe la noi 
— 19.
■ Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Cine se teme de crocodil 7 — 17,30.
B Teatrul „Țăndărică*4 (15 23 77) ; A- 
venturile lui Plum-Plum — 10; (la
casa de cultură A.R.L.U.S.) : Șorice
lul și păpușa — 10.

B în spațiu : SALA MICA A PALA
TULUI — 10; 12,30; 15; 17,15; 20.
Ei Grupajul „Eroi de basm pe ecran4*: 

11; 13, Grupajul „Lumea circu- 
17,15; 19,30 : DOINA

(14 09 05) : Stop

(16 64 60): Con- 
19,30.

_ .. (59 31 03, sala
Magheru) ; Karamazovii — 18,30:
(sala Studio) : Omul care face minuni 
— 19.
B Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : O noapte furtunoasă ■— 
19,30. *

cinema
B Destinația Mahmudia j FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 13; 15,30; 17,45; 20,
MIORIȚA (14 27 14) — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
B Angela merge mai departe : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,30; 20,
MUNCA (21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30. 
B Saltimbancii : BUZEȘTI (50 43 58) 
— 16,30; 18,15; 20.
BNon stop : FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 17,30; 19,30.
B Semnul șarpelui :
(23 94 10) — 16; 18; 20.
B Astă-seara dansăm
TIMPURI NOI (15 61 10)
15,30; 17,45; 20.

PROGRESUL

in familie : 
— 8; 11; 13,15;

— 9;
lui" — 15;
(16 35 38).
B Madona
(14 12 24) — 8;
R Școala curajului IH 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30
20.15, VICTORIA (16 28 73)
13,30; 15,45; 18;
(83 50 13) — 9; 11,15
20.15.
B Tess ; PATRIA (11 86 25) — 9; 12,30; 
16,45; 20; FAVORIT (45 31 70) — 11,15; 
16,30; 19,45, MODERN (23 71 01) — 9; 
12,30; 16; 19,30.
B La est de Eden : CAPITOL (16 29 17)
— 11; 13.30; 15,45; 18; 20,30.
B Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9: 12,15; 15.45; 19,45, ME
LODIA (12 06 88) — 9; 12; 16; 19.
B Ion, Blestemul pămintulul — bles
temul iubirii i EFORIE (13 04 83) — 10; 
14,30; 19.
K Grăbește-te Încet : FLACARA
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Incident la graniță : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14; 18; 18; 20.
B Emigrantul: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Comoara din lacul de argint : AU
RORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18; 20, FESTIVAL (15 63 84) — 8; 10,30; 
13; 15,30; 18; 20,30.

păgklă î CENTRAL 
10: 12; 14; 16; 18; 20.

’ ’ ’ — SCALA
15,45; 18;

. 9; 11,15;
20, CULTURAL 

13,30; 15,45; 18;

B Milioanele Iul Fairfax : GRTVIȚA 
(17 08 58) — 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
B Bărbații : ARTA (21 31 86) — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
fl Cei șapte fantastici ; EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12)
— 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
fl Omul puma : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
fl Polițistul ghinionist : DACIA
(50 35 94) — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
B Vocile ; VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30: 45,45; 18; 20,15.
B Cobra se întoarce ; DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 10; 12; 15.30; 18; 20.
B Voiam să fiu prima: LIRA (317171)
— 15,30; 18; 20.
B Fumul patriei: GIULEȘTI (17 55 46)
— 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
fi Despărțirea : PACEA
10; 15.30; 18,30.
B Prietenii : COSMOS
15,30; 17,30; 19,30.
B Umbrele trecutului :
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
fl De la 9 la 5 : POPULAR (35 15 17)
— 15.30; 17,30; 19,30.
fl Program de vacanță : FLOREAS- 
CA — 9; 11, MIORIȚA — 9, MUNCA
— 10; 12, FERENTARI — 10.30. FAVO
RIT — 9, CAPITOL — 9, GRIVIȚA — 
9, FLAMURA — 9, GIULEȘTI — 9, 
COSMOS — 9,30; 11,30; 13,30.

(60 30 85)

(27 54 95)

VIITORUL

• LASERUL IN LE
GUMICULTURA.
cienii kazahi au elaborat o teh
nologie experimentală care per
mite accelerarea vegetației cul
turilor agricole. Datorită acestei 
tehnologii, in mai puțin de o 
lună .semințele de tomate se 
transformă in plante bine dez
voltate. La acest rezultat se a- 
junge datorită unei instalații 
laser care produce un fascicul de 
adiații monocrome de hellu- 
eon. Deși puterea fasciculului 
;ste de zece ori mai mică decît 

aceea a unui bec electric, după 
cum au demonstrat experiențele, 
'nfluența asupra tomatelor este 
considerabilă. în afara acceleră
rii vegetației, fasciculul laser 
ajută și la sporirea recoltei.

• CONDUCTE PEN
TRU CĂRBUNE ? 0
asemenea realizare tehnică pare, 
cel puțin pentru prezent, de do
meniul fanteziei, revista „Jeune 
Afrique" apreciază că ea este pe 
deplin posibilă, prezentind în a- 
cest sens un proiect în trei eta
pe elaborat de oamenii de știin
ță din mai multe țări. Prima 
fază prevede măcinarea cărbu
nelui, amestecarea lui cu hidro
carburi lichide, supunerea a- 
mestecului obținut la o tempe
ratură de 300—400 grade Celsius 
și introducerea lui apoi în con
ductă. în fazele următoare, prin- 
tr-o serie de procedee tehnice, 
se obține separarea cărbunelui 
de hidrocarburi și în final — 
combustibilul destinat centrale
lor termice. Apariția unor ase

menea proiecte, arată revista ci
tată, este semnificativă pentru 
locul tot mai important pe ca- 
re-1 ocupă cărbunele în soluțio
narea crizei de energie. Potri
vit unui studiu ai Biroului In
ternațional al Muncii, pînă in 
anul 2000 cărbunele va asigura 
circa 20 la sută din nevoile e- 
nergetice ale lumii.

• TREN CU VITEZĂ 
DE AVION. Inginerul englez 
Richard Noble a conceput un 
vehicul cu reacție pe patru roți, 
echipat cu un turboreactor 
„Rolls Royce", care, după pă
rerea sa, va trebui să devină 
mijlocul de transport cel mai 
rapid din lume, depășind 1000 
km pe oră. Prima experimentare 
a acestui bolid, denumit 
„Thrust 2", a avut loc pe vechiul

D T

lac sărat Boneville din statul 
Utah (S.U.A.). La comanda ve
hiculului său, Richard Noble a 
atins 673 km pe oră. Pentru a 
realiza în întregime obiectivul 
propus, va trebui insă să aducă 
multe îmbunătățiri creației sale, 
în prezent, roțile metalice se 
afundă in crusta de sare, iar în- 
cepind de la 700—800 km pe oră, 
vehiculul pierde din stabilitate 
și riscă... să-și ia zborul ca un 
avion.

• „PORTOFEL" ELEC
TRONIC. Firma olandeză 
„Philips", în colaborare cu două

companii franceze, a creat un 
„portofel" electronic în măsură 
să elimine total atît plățile în 
numerar, cît și carnetul de 
cecuri. El se prezintă sub forma 
unei plăcuțe plastice, cu o gro
sime de mai puțin de un mili
metru, în care este presat un 
calculator miniatural cu me
morie. în momentul în care 
posesorul are de încasat o 
anumită sumă, „portofelul" este 
introdus într-un aparat care 
înscrie în memoria sa suma 
respectivă. La magazin, pose
sorul își plătește cumpărătu
rile introducînd acest „portofel" 
într-un aparat similar, care

scade din memoria sa contrava
loarea mărfurilor achiziționate. 
Totodată un mic tablou electro
nic indică ce sumă a mai 
rămas. Pentru a-1 folosi, pro
prietarul trebuie să formeze pe 
claviatura aparatului un număr 
de cod pe care-1 cunoaște numai 
el. în cazul cînd „portofelul" 
electronic ar fi furat, el nu 
i-ar servi la nimic hoțului.

• TURNUL ÎNCLI
NAT DIN SUCIAN. c°n- 
struit cu peste o mie de ani în 
urmă, tumul din orașul chinez 
Sucian se înclină asemenea ce
lui din Pisa. Pînă în prezent a- 
cest monument al vechii arhi
tecturi chineze, avînd opt laturi 
și șapte niveluri, cu o înălțime de 
47,5 metri, s-a înclinat de la po

ziția verticală cu 2,3 metri. Vi
teza de înclinare este de 1,6 mi
limetri pe an. Specialiști chinezi 
caută să împiedice accentuarea 
înclinației. Ei au trecut la reali
zarea unei noi fundații.

• „GOLURI" ÎN UNI
VERS. Măsurînd deplasarea 
spre roșu a galaxiilor, astrono
mii de la Observatorul din Ari
zona (S.U.A.) au descoperit cu 
uimire că în fiecare din cele 
trei zone din emisfera nordică 
a bolții cerești există grupuri 
de galaxii aflate la distanțe de 
circa 300 și 600 milioane ani-lu- 
mină, iar între ele un spațiu 
aproape „gol". Cel mai uimitor 
lucru este că fiecare din aceste 
zone sînt la fel de largi și de 
adinei și au un volum de apro

ximativ 3 . IO25 ani-lumină cu
bici. Densitatea materiei din 
aceste „goluri" este de cel puțin 
zece ori mai mică decît în zo
nele „obișnuite".

• USCĂTOR SOLAR. 
In vara anului trecut a în
ceput să funcționeze în Slova
cia un uscător solar de fin pro
iectat de Institutul de cer
cetări științifice pentru teh
nica agricolă din Praga. Princi
piul de funcționare e simplu : 
drept colector solar funcționează 
acoperișul ; razele soarelui, tre- 
cînd printr-o peliculă de plastic 
se concentrează asupra unor 
lame de aluminiu vopsite în 
negru ; aerul încălzit, pompat de 
un ventilator electric, pătrunde 
în fînul agitat de niște furci 
mecanice, uscîndu-1 complet



Interviul tovarășului Nicolae Ceaușescu
acordat cotidianului turc

(Urmare din pag. I)
dar șl dezvoltării independente a 
Ciprului, dezvoltării colaborării in 
Balcani și păcii în Europa.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, pot să vă rog să co
mentați, de asemenea, proble
mele internaționale majore care 
marchează actuala tensiune din
tre blocuri și, in general, din 
viața internațională — ca Polo
nia, Afganistan, Orientul Mijlo
ciu și altele ?

RĂSPUNS : în viața internațio
nală s-a ajuns la o încordare deo
sebit de gravă. Aceasta este rezulta
tul continuării politicii de forță, de 
amenințare cu forța,, a politicii sfe
relor de influență, de menținere sau 
de dezvoltare a lor. Este adevărat 
că ne aflăm într-o etapă de schim
bări mari în raportul de forțe pe 
plan mondial, de reașezare a rela
țiilor internaționale, iar aceasta de
termină o serie de zguduiri. Desi
gur, aceasta impune cu atît mai 
mult să se facă totul pentru a se 
împiedica o agravare a conflictelor.

Noi considerăm că este necesar să 
se facă totul pentru soluționarea tu
turor problemelor numai pe calea 
tratativelor, că este necesar să se 
acționeze pentru oprirea cursei înar
mărilor, și în primul rind a înarmă
rilor nucleare. în mod deosebit, con
siderăm că trebuie să acționăm pen
tru a opri amplasarea de noi rache-

PENTRU O LUME FĂRĂ ARME, A PĂCII 
Șl ÎNȚELEGERII

Congresul internațional al medicilor pentru prevenirea 
unui război nuclear

LONDRA 5 (Agerpres). — La
Universitatea din Cambridge s-au 
deschis lucrările celui de-al II-lea 
Congres internațional al medicilor 
pentru prevenirea unui război nu
clear.

La congres participă medici, sa- 
vanți și cercetători de renume in
ternațional în științele medicale și 
biologie din 30 de țări ale Euro
pei, Americii și Asiei, precum și 
reprezentanți ai unor organizații 
internaționale, numeroși ziariști și 
observatori.

Din România la congres parti
cipă o delegație compusă din 
prof. dr. Ion Moraru, vicepre
ședinte al Academiei de științe 
medicale, directorul Institutului 
„Victor Babeș", și dr. Radu Ozun, 
directorul Direcției asistenței me
dicale din Ministerul Sănătății,

în cadrul congresului a fost

Nu, instalării noilor rachete nucleare
ROMA 5 (Agerpres). — O pu

ternică demonstrație impotriva 
armelor nucleare, pentru pace ?i 
dezarmare, pentru denuclearizarea 
Mediteranei s-a desfășurat dumi
nică în Sicilia. După cum infor
mează agențiile United Press In
ternational și Reuter, au parti
cipat peste 50 000 de persoane ve
nite din întreaga Italie, precum și

O politică externă consecvent constructivă, în slujba 
cauzei păcii, socialismului și înțelegerii în lume

„Am acționat în spiritul hotărîrilor Congresului al XII-lea. Am 
pornit și pornim de la faptul că, îndeplinind sarcinile de dezvoltare 
socialistă a țării noastre, ne aducem în același timp contribuția la 
cauza generală a socialismului și păcii, că trebuie deci să partici
păm activ la viața internațională, să facem totul pentru o politică 
de pace, de destindere, de independență națională".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea rostită la PLENARA C.C. AL P.C.R.)

între problemele dezbătute în ca
drul recentei plenare a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, un loc important l-a ocupat 
examinarea activității internaționale 
a partidului și statului nostru, în 
anul care c trecut, cît și a principale
lor orientări în politica externă pen
tru anul 1932. Nimic mai firesc decît 
această îmbinare armonioasă, orga
nică dintre politica internă <i cea 
externă, dintre preocuparea pentru 
asigurarea dezvoltării operei de con
strucție socialistă dar și a condițiilor 
de pace și liniște vital necesare pen
tru aceasta.

Pe plan internațional, anul 1981 a 
fost un an caracterizat printr-o evo
luție sinuoasă și complexă, marcată 
de creșterea pină la limite critice a 
încordării, cînd, mai mult decît ori- 
cînd, pentru flecare stat, pentru fie
care națiune s-a pus în modul cel 
mai deschis problema : de ce parte 
se află — cea a confruntării sau cea 
a destinderii. Raportul prezentat în 
fața plenarei, ilustrind activitatea atît 
de bogată și de intensă a partidului 
și statului nostru pe arena internațio
nală, faptele înseși, cunoscute de fie
care cetățean al patriei, constituie un 
elocvent răspuns : Partidul Comunist 
Român, România socialistă s-au si
tuat și se situează neabătut de partea 
păcii și destinderii. angajîndu-se 
plenar pentru afirmarea idealurilor 
de independență, libertate și progres 
ale tuturor popoarelor.

O asemenea politică, profund con
structivă, au desfășurat în cursul 
anului trecut partidul și statul nos
tru. O politică ce corespunde întru 
totul intereselor fundamentale ale 
poporului român, obiectivelor ma
jore ale construcției socialiste în 
România, cauzei generale a socialis
mului, păcii, colaborării și înțelege
rii în lume. Așa se și explică una
nimitatea cu care ea este aprobată 
de întreaga națiune, ceea ce și-a gă
sit reflectare si ir Hotărirea adoptată 
de plenara C.C. a! partidului.

Exprimind deplina aprobare față 

te cu rază medie In Europa, precum 
și pentru retragerea celor existente, 
pentru o Europă fără armamente nu
cleare. Sint în pericol înseși existen
ța și viața popoarelor europene și 
trebuie să acționăm cu hotărâre in 
această direcție 1

Trebuie să ne propunem să acțio
năm în direcția înfăptuirii securită
ții și cooperării în Europa, pentru 
încheierea cu succes a reuniunii ce 
se desfășoară la Madrid și să creăm 
condițiile depășirii politicii de 
blocuri, a blocurilor militare înseși, 
reălizînd relații noi, bazate pe în
credere, pe respectul independenței 
și suveranității naționale, pe neames
tecul în treburile interne ale fie
cărei țări.

Este necesar să facem totul pen
tru soluționarea problemelor din 
Orientul Mijlociu pe calea tratative
lor. Atît România, cît și Turcia sînt 
direct interesate ca în Orientul Mij
lociu să se realizeze o pace trainică, 
în măsură să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate și 
la soluționarea problemei poporului 
palestinian prin crearea unui stat 
palestinian independent.

Așa cum am menționat, șl alte 
conflicte — inclusiv cel dintre Irak 
și Iran — trebuie soluționate pe ca
lea tratativelor. Aceasta este și în 
interesul țărilor respective, dar și al 
păcii și colaborării, în general.

In ceea ce privește problemele din 

difuzat ca document oficial 
mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, adresat sim
pozionului „Oamenii de știință și 
pacea", care a avut loc in 1981, la 
București, precum și apelul sim
pozionului către toți 'oamenii de 
știință din lume, de a acționa ho- 
tărit impotriva cursei înarmărilor, 
pentru prevenirea unui nou răz
boi mondial nimicitor. Ambele 
documente s-au bucurat de o pri
mire deosebită din partea partici
panților la congres.

Deschizînd dezbaterile, Douglas 
Black, președintele Colegiului re
gal de medicină din Marea Brita
nie, copreședinte al reuniunii, a 
subliniat că, în prezent, medicii 
au, mai mult ca oricînd, datoria 
de a sublinia pericolul pe care il 
reprezintă armele atomice.

1“
delegații ațe mișcărilor pentru 
pace din Republica Federală Ger
mania, Marea Britanie și Olanda 
și grupuri de manifestanți din 
țări arabe, in special din Siria, 
Algeria și Libia.

Demonstranții au organizat un 
marș, desfășurat pe o distanță de 
5 kilometri, în zona aeroportului 
militar Magliocco, unde săptă- 

de activitatea internațională desfășu
rată în ultimul an, plenara Comite
tului Central, prin HOTĂRIREA a- 
doptată, a dat o înaltă apreciere ro
lului esențial, hotărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in elaborarea și 
înfăptuirea politicii externe a Româ
niei socialiste, in aceasta găsindu-și 
reflectare gîndurile și sentimentele 
de. adîncă și aleasă prețuire, de 
fierbinte recunoștință nutrite de în
tregul partid și de întregul nostru 
popor.

In mod deosebit, în împrejurările 
atît de complicate din această perioa
dă — împrejurări excepționale, s-ar 
putea spune, avînd în vedere dete
riorarea gravă â situației internațio
nale — s-au vădit, o dată mai mult, 
justețea și clarviziunea analizei ști
ințifice, spiritul novator al gîndirii 
revoluționare a secretarului general 
al partidului, președintele republicii, 
realismul demersurilor și apelurilor 
șale la intensificarea eforturilor pen
tru oprirea și reducerea încordării 
internaționale, pentru reluarea poli
ticii de destindere, de pace, colabo
rare și respect al independenței na
ționale. în asemenea împrejurări, 
excepționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a lansat, în toamna anu
lui trecut, strălucita sa inițiativa de 
pace, care a catalizat conștiințele în
tregii națiuni, găsind totodată un amr 
piu ecou internațional, ea înscriin- 
du-se ca o puternică expresie a voin
ței poporului român de salvgardare 
a destinelor civilizației, a solidarită
ții cu forțele politice și opinia pu
blică din Europa și de pe alte con
tinente în lupta pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare, și în 
primul rind pentru dezarmare nu
cleară, pentru salvgardarea dreptu
lui fundamental al popoarelor la via
ță, la dezvoltare liberă și indepen
dentă.

In prodigioasa activitate a condu
cătorului partidului și statului nos
tru, în înflăcărarea și consecvența cu 
care militează pentru cauza păcii, li
bertății și independentei popoarelor

„Giineș“
Polonia, ele constituie probleme 
strict interne ale poporului polonez 
și trebuie să fie soluționate de po
porul polonez, fără nici un amestec 
din afară. Considerăm că orice in
gerință, orice măsuri — de sancțiuni 
economice, spre exemplu, sau de altă 
natură — împotriva Poloniei nu pot 
duce decît la o înrăutățire a relații
lor internaționale și constituie, pînă 
la urmă, un amestec inadmisibil în 
problemele interne din această țară.

De asemenea, și problema Afga
nistanului — ca și alte probleme — 
trebuie soluționată pe calea tratati
velor, pornind de la înțelegerea în
tre țările vecine, de la respectul in
dependenței, suveranității și neames
tecul în treburile interne din Afga
nistan.

ÎNTREBARE : V-aș întreba, 
domnule președinte, dacă acum, 
in preajma vizitei șefului sta
tului turc in ■ țara dumneavoas
tră, aveți de transmis un mesaj 
poporului turc 7

RĂSPUNS : Aștept cu multă plă
cere vizita șefului statului turc în 
România și sînt convins că aceasta 
va marca un moment important în 
dezvoltarea relațiilor între popoarele 
noastre.

Doresc, cu acest prilej, să adresez 
poporului prieten turc un mesaj de 
prietenie și cele mai bune urări de 
succes în dezvoltarea economico-so- 
cială, de bunăstare, de pace și 
fericire 1

mina aceasta urmează să înceapă 
lucrările de construire a unei baze 
a N.A.T.O. Aici s-a anunțat că vor 
fi amplasate, începînd din decem
brie anul viitor, 112 din cele 572 
de rachete nucleare americane de 
tip „Cruise" și „Pershing—2“, în 
conformitate cu decizia N.A.T.O. 
din decembrie 1979.

Conferința pentru pace 
și securitate 

in America Centrală, Mexic 
și zona Caraibilor

SAN JOSE 5 (Agerpres). — La 
San Jose s-au deschis lucrările 
Conferinței pentru pace și securita
te în America Centrală, Mexic și 
zona Caraibilor. Participă delegații 
din 21 de țări din zonă. Lucrările 
conferinței au fost deschise de Ro
drigo Carazo, președintele Republi
cii Costa Rica. Hugo Diaz, pre
ședintele Comitetului Național cos- 
tarican pentru pace, a adresat un 
apel la intensificarea luptei pentru 
apărarea păcii, respectarea suvera
nității și independenței statelor, 
impotriva amestecului S.U.A. în 
treburile interne ale țărilor latino- 
americane, pronunțîndu-se în spri
jinul propunerilor pentru asigura
rea păcii în America Centrală și 
Caraibi, prezentate recent de pre
ședintele Mexicului,. Jose Lopez 
Portillo.

se află izvorul viu al prețuirii și 
înaltei considerații de care se bucu
ră pretutindeni în lume — ilustrative 
în acest sens fiind și noile și presti
gioasele distincții internaționale ce 
i-au fost conferite în semn de oma
giu, în cursul anului trecut, nume
roasele volume din operele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu sau consacrate 
personalității sale apărute în diferite 
țări de pe glob. Sînt tot atîtea motive 
de justificată mîndrie patriotică pen
tru poporul nostru, lumina acestui 
prestigiu răsfrîngîndu-se nemijlocit 
asupra prestigiului internațional al 
României socialiste.

Amplul și bogatul tablou al dezvol
tării relațiilor externe ale României, 
pus în evidență de plenara C.C. al 
P.C.R., de Hotărirea adoptată, ilus
trează în chip grăitor consecvența cu 
care sînt traduse în viață orientările 
fundamentale ale Congresului al 
XII-lea al partidului. De o impor
tanță deosebită în înfăptuirea marilor 
obiective stabilite în această privin
ță de congres, după cum se subli
niază în Hotărirea amintită, au 
fost întîlnirile și convorbirile tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu șefi de 
stat și de guvern, cu conducători de 
partide și mișcări de eliberare na
țională, cu alte personalități politice, 
reprezentanți ai vieții economice și 
culturai-științifice din diverse țări 
ale lumii. Faptul că astăzi România 
întreține relații politice și economice 
cu peste 150 de state, că Partidul Co
munist Român dezvoltă raporturi de 
colaborare și solidaritate cu 77 parti
de comuniste și muncitorești, 53 
partide socialiste și social-democra- 
te, cu 66 alte partide și forțe politice 
de guvernămint, organizații și mișcări 
de eliberare națională vorbește de 
la sine despre politica de largă des
chidere spre lume, de colaborare cu 
toate forțele înaintate ale contem
poraneității. promovată de partidul 
și statul nostru în numele cauzei 
colaborării, progresului și păcii pe 
pămînt.

Pe primul plan al acestei vaste

Sesiunea Adunării Populare Supreme 
a R. P. D. Coreene

Tovarășul Kim Ir Sen a fost reales in funcția'de președinte 
al R.P.D. Coreene

PHENIAN 5 (Agerpres). — Adu
narea Populară Supremă a R.P.D. 
Coreene s-a întrunit la 5 aprilie la 
Phenian în prima sa sesiune după 
alegerile pentru actuala legislatură, 
desfășurate la 28 februarie.

Tovarășul Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al Par
tidului Muncii din Coreea, a fost 
reales în funcția de președinte al Re
publicii Populare Democrate Coreene 
— relatează agenția A.C.T.C.

De asemenea, în cadrul sesiunii.

Solidaritate cu cauza reunificării pașnice 
a Coreei

GENEVA 5 (Agerpres). — La Ge
neva s-au desfășurat lucrările Confe
rinței internaționale a organizațiilor 
neguvernamentale pentru reunifica- 
rea Coreei și drepturile omului în Co
reea de Sud. Dezbaterile s-au con
centrat pe trei mari teme, respectiv 
reunificarea Coreei, violarea dreptu
rilor omului în Coreea de Sud și 
problema coreeană și pacea mon
dială. Asociația juriștilor din Româ
nia a fost reprezentată Ia lucrările 
conferinței de Teodor Meleșcanu.

Intervenind in dezbateri, reprezen
tantul român a subliniat consecvența 
cu care conducerea partidului și sta
tului nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, acțio
nează pe plan internațional pentru 
rezolvarea tuturor problemelor liti-

Ședință a unui
MOSCOVA 5 (Agerpres). — La 

Moscova s-au desfășurat lucrările 
ședinței a XIII-a a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul aprovizionării tehnico-materiale, 
la care au participat delegațiile țări
lor membre conduse de șefii organe
lor centrale de aprovizionare tehni- 
co-materială și locțiitori ai acestora.

în cadrul ședinței, un loc deosebit 
l-au ocupat problemele legate de 
organizarea producției specializate 
de sisteme de mașini și utilaje desti
nate automatizării lucrărilor din de
pozite în vederea reducerii muncii 
fizice, îndeosebi la operațiunile de

Nicaragua a cerut 
convocarea unei sesiuni 

extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U.

MANAGUA 5 (Agerpres). — Nica
ragua a cerut convocarea unei reu
niuni extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U. pentru a condamna 
intervenția militară străină în Ame
rica Centrală. După cum informează 
agenția U.P.I.. într-o declarație a 
Juntei Guvernului de Reconstrucție 
Națională din Nicaragua se exprimă 
convingerea că această cerere va fi 
sprijinită de țările nealiniate, subli- 
niindu-se că decizia S.U.A, de a 
opune vetoul său la rezoluția pre
zentată în Consiliul de Securitate 
confirmă temerile guvernului nica- 
raguan privind iminența unei „agre
siuni militare" în regiune.

activități s-a situat constant întă
rirea raporturilor de prietenie și co
laborare cu toate statele socialiste, 
în acest cadru, eforturi susținute au 
fost depuse pentru identificarea de 
noi posibilități de dezvoltare a coo
perării și specializării în C.A.E.R., 
țara noastră fiind hotărîtă, așa cum 
se subliniază în Hotărirea plenarei, 
să-și aducă și în viitor întreaga con
tribuție la colaborarea pe acest 
plan, în scopul satisfacerii necesi
tăților de materii prime, materiale 
și energie, de mașini-unelte și teh
nologii moderne ale țărilor membre. 
Activitatea acestei organizații tre
buie să constituie un adevărat mo
del de raporturi echitabile, de con
lucrare rodnică între state socialiste, 
libere și suverane, să impulsioneze 
construcția socialistă și comunistă, 
în același timp. România este hotă
rîtă să-și dezvolte în continuare, cit 
mai amplu, relațiile de colaborare și 
cooperare cu celelalte țări socialiste.

S-au consolidat relațiile de cola
borare și solidarilate cu țările în 
curs de dezvoltare și nealiniate, s-a 
realizat o conlucrare activă cu țările 
membre ale „Grupului celor 77“ 
pentru promovarea unor soluții 
constructive la marile probleme 
care confruntă lumea contemporană. 
In același timp s-au extins relațiile 
cu țările capitaliste dezvoltate, in 
spiritul principiilor coexistentei paș
nice, al cerințelor destinderii, păcii, 
securității și colaborării interna
ționale.

Intre obiectivele cărora partidul și 
statul nostru.le-a acordat și le acor
dă cea mai mare însemnătate se si
tuează întărirea securității și cola
borării în Europa, trecerea la mă
suri de dezarmare, și în primul rînd 
de dezarmare nucleară. în perioada 
analizată, care coincide cu desfășu
rarea reuniunii de la Madrid, s-a 
reliefat, o dată mai mult, rolul activ 
și constructiv al României în această 
direcție, plenara C.C. al P.C.R., Ho
tărirea adoptată apreciind importan
ța mesajelor și demersurilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a apeluri
lor pe linie de partid, de stat și 
parlamentară în favoarea finalizării 
cu succes a lucrărilor forumului ge- 
neral-european. Pe aceeași linie s-a 
înscris preocuparea țării noastre 
pentru dezvoltarea colaborării bi și 
multilaterale dintre țările balcanice, 
p'entru transformarea Balcanilor in
tr-o zonă a colaborării și păcii, lipsi
tă de arme nucleare.

In mod deosebit s-a impus aten
ției, prin amplul său ecou’internațio
nal, poziția partidului nostru, ex
primată cu strălucire de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind oprirea 
amplasării de noi rachete cu rază 

Kim Ir, Kan Ryang Uk și Pak Sen 
Cer au fost realeși vicepreședinți ai 
R.P.D. Coreene. Au fost aleși, tot
odată, secretarul și membrii Comite
tului Popular Central, precum și pre
ședintele. vicepreședinții, secretarul 
și membrii Comitetului Permanent 
al Adunării Populare Supreme.

Li Giong Ok a fost reales premier 
al Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, informează agenția A.C.T.C., 
adăugind că au fost desemnați și 
membrii Consiliului Administrativ.

gioase -pe calea pașnică, a tratative
lor. Vorbitorul a exprimat sprijinul 
și solidaritatea deplină ale României 
față de inițiativele și propunerile 
constructive ale Republicii Populare 
Democrate Coreene pentru soluțio
narea problemei coreene și reunifi
carea țării, prin crearea unui stat 
confederat, independent și democra
tic. Aceste propuneri — a subliniat 
delegatul român — care răspund ce
lor mai fierbinți aspirații ale națiu
nii coreene, demonstrează în mod 
elocvent voința R.P.D. Coreene de a 
ajunge la realizarea acestui deziderat 
major pe cale pașnică, prin nego
cieri între cele două părți. Nordul și 
Sudul, punînd mai presus de orice 
interesele supreme ale poporului co
reean în ansamblul său.

comitet C. A. E. R.
tncărcare-descărcare și manipulare a 
produselor.

Comitetul a stabilit direcțiile prin
cipale ale colaborării țărilor membre 
ale C.A.E.R. pe anii 1986—1990 în 
domenii de interes reciproc, printre 
care economisirea materiilor prime, 
a materialelor, energiei și combusti
bililor, precum și extinderea folosi
rii resurselor recuperabile și refolo- 
sibile.

în timpul ședinței au fost semna
te convențiile de colaborare tehnico- 
științifică . în domeniul refolosirii 
polimerilor uzați, precum și în do
meniul prelucrării complexe a de
șeurilor menajere solide.

Ședința comitetului a decurs într-o 
atmosferă prietenească, de colabora
re tovărășească și deplină înțelegere 
reciprocă.

Declarație radiodifuzată a președintelui S.U.A.
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

Inaugurînd seria unor declarații 
radiodifuzate referitoare la diferite 
aspecte ale politicii interne și ex
terne a actualei Administrații, pre- 

* ședințele Statelor Unite, Ronald 
Reagan, a hfirmat că va continua ac
tuala politică monetară restrictivă, 
care reprezintă, după opinia sa, cea 
mai bună metodă de stăvilire a creș
terii prețurilor. Președintele a arătat, 
în context, că nu exclude totuși 
„unele compromisuri", care să ducă 
la o anumită reducere a dobînzilor, 
ceea ce ar facilita o redresare după 
perioada de recesiune.

Totodată, președintele Reagan a 
apreciat că economia americană în-

medie de acțiune în Europa șl re
tragerea celor existente, pentru în
lăturarea completă a armelor ' nu
cleare de pe continent și începerea 
de negocieri în acest scop. Expri- 
mindu-și sprijinul față de tratative
le de la Geneva dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite — tratative 
pe care opinia publică internaționa
lă le dorește să se finalizeze rapid 
printr-un acord deplin asupra eli
minării spectrului rachetelor cu rază 
medie de acțiune și a altor arma
mente nucleare deasupra Europei — 
România a propus, așa cum se știe, 
ca toate statele europene să parti
cipe, într-o formă sau alta, la ase
menea negocieri, întrucît ele pri
vesc toate națiunile continentului, 
privesc viața și existența lor. în a- 
cest spirit, plenara C.C. al P.C.R. a 
apreciat că se impune, mai mult ca 
oricînd, ca statele europene să-și 
asume o răspundere mai mare și 
să-și aducă contribuția la realizarea 
acordului pentru oprirea amplasării 
de noi rachete, pentru eliberarea 
Europei de arme nucleare.

„Problema centrală care se pune 
astăzi este aceea a păcii sau războiu
lui" — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvintarea rostită la 
încheierea plenarei. Pornind de la 
acest adevăr, secretarul general al 
partidului a chemat la intensifica
rea acțiunilor de pace în țara noas
tră, în lunile următoare, în strinsă 
legătură cu acțiunile de pace din 
Europa și de pe alte continente, la 
creșterea rolului maselor populare, 
al popoarelor in general, în lupta 
pentru dezarmare și pace. O expre
sie a acestei, preocupări o constituie 
și Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, chiar în aceste 
zile, participanților la Conferința in
ternațională de la Bruxelles a orga
nizațiilor neguvernamentale pentru 
dezarmare și dezvoltare, reliefînd că 
actualele împrejurări reclamă din 
partea tuturor factorilor — a guver
nelor, a forțelor politice și sociale, a 4 
popoarelor — să acționeze cu cea 
mai mare responsabilitate pentru 
oprirea cursului primejdios al în
cordării, a politicii de înarmări și 
confruntare, pentru reluarea și con
tinuarea politicii de destindere.

Hotărirea plenarei C.C. al P.C.R. 
evidențiază, în același timp, impor
tanța deosebită a acțiunilor și iniția
tivelor țării noastre, ale președin
telui republicii dedicate soluționării 
pe cale pașnică a tuturor probleme
lor litigioase dintre state, pentru eli
minarea forței din relațiile interna
ționale. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît în anul care a trecut vechile con
flicte s-au perpetuat și au apărut 
altele noi, viața demonstrînd, așa cum

Cu prilejul celei de-a 37-a aniversări a eliberării Ungariei

Depuneri de coroane de flori la mormintele 
ostașilor români

BUDAPESTA 5 (Agerpres). — Cu 
prilejul împlinirii a 37 de ani de la 
eliberarea Ungariei, de sub domina
ția fascistă, la cimitirul Rakosliget 
din Budapesta a avut loc ceremonia 
depunerii de coroane la mormintele 
ostașilor români căzuți în luptele 
pentru eliberarea Ungariei. Au fost 
arborate drapelele de stat și au fost 
intonate imnurile de stat ale Româ
niei și Ungariei. O gardă militară a 
prezentat onorul.

Au fost depuse coroane de flori din 
partea Consiliului Prezidențial al 
R.P. Ungare, Consiliului de Miniștri. 
Ministerului Apărării, Ministerului 
Industriei, Comitetului orășenesc Bu
dapesta al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, Consiliului național al

Convorbiri cehoslovaco-polone
PRAGA 5 (Agerpres). — La 5 apri

lie, la Praga a sosit o delegație 
de partid și de stat a R.P. Polone, 
condusă de general de armată Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri și al Consiliului 
Militar pentru Salvare Națională ale 
R.P. Polone, care întreprinde o vizi-

r.p. polonă: Conferința națională teoretico-ideologică
VARȘOVIA 5 (Agerpres). — La 

C.C. al P.M.U.P. a avut loc Confe
rința națională teoretico-ideologică, 
care a dezbătut proiectul declarației 
ideologico-programatice „Pentru ce 
luptăm, spre ce tindem". Stefan Ol- 
szowski, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. a pre
zentat raportul „Sarcinile actuale și 
de perspectivă ale frontului ideologic 
al partidului" — informează agenția 
P.A.P. La lucrări au luat parte mem
bri ai cohducerii partidului, prim- 
secretarii și secretarii cu propagan
da ai comitetelor voievodale ale 
partidului, membrii comisiilor C.C., 
reprezentanți ai marilor întreprinderi 
industriale, activiști pe tărîm știin
țific din întreaga țară. Au fost exa
minate probleme legate de întărirea 
unității ideologice și organizatorice 
a partidului, de activitatea P.M.U.P. 
;de educare ideologică în situația ac
tuală.

Luînd cuvîntul la conferință, Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a relevat marea în
semnătate a acesteia, întrucît „ea 
permite să se pătrundă mai profund 
în problematica ideologică, să se sta
bilească sarcinile în acest domeniu, 

tîmpină încă numeroase dificultăți, 
afirmînd că „în prezent vremurile 
sînt grele" pentru multi americani, 
mai ales dacă se are în vedere fap
tul că rata șomajului a depășit ni
velul de 9 la sută din forța de muncă 
a țârii, ceea Ce înseamnă că 10 njtli- 
oane de persoane se află in căutare 
de locuri de muncă. Șeful executivu
lui american — scrie agenția Reuter 
— a afirmat că înțelege situația, care 
„nu este ușoară", ci chiar „îngrijo
rătoare", a multor categorii, drintre 
care muncitorii din construcții, fer
mierii sau altele. Care nu au de 
lucru, dar că își va menține actualul 
program de reducere a cheltuielilor 
federale.

sugestiv arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că a fost mai Ușor să se 
înceapă unele conflicte și mult mai 
greu să se ajungă la încetarea lor. 
Un adevăr ce trebuie să îndemne să 
se renunțe la calea armelor, să se 
facă totul pentru rezolvarea proble
melor numai pe calea tratativelor.

Totodată, Hotărirea plenarei evi
dențiază larga audiență de care se 
bucură în lume concepția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu privind lichi
darea subdezvoltării și edificarea 
noii ordini economice internaționale. 
In acest sens, plenara a subliniat că 
unele din problemele grave create 
sînt și rezultatul inegalităților, al 
accentuării decalajelor dintre țările 
bogate și cele sărace, al întregii po
litici economice desfășurate pe plan 
internațional, inclusiv al politicii do- 
binzilor foarte mari, care sint o nouă 
formă de asuprire colonialistă, im
perialistă, de natură să Înrăutățeas
că situația țârilor în curs de dezvol
tare. Este o realitate ce pune în re
lief realismul și justețea concepției 
președintelui României privind re
construirea relațiilor economice in
ternaționale pe baza echității și ega
lității, astfel incit să se asigure dez
voltarea țărilor rămase în urmă, a 
tuturor țărilor lumii.

Complexitatea deosebită a proble
melor vieții internaționale reclamă, 
mai mult ca oricînd, acțiunea 
unită a tuturor forțelor progrgsiste, 
democratice ale contemporaneității, 
întărirea conlucrării acestora. Por
nind de la acest imperativ, țara noas
tră va milita și în viitor pentru în
tărirea prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, va acționa pen
tru extinderea legăturilor cu toate 
statele lumii ; a fost totodată reafir
mată hotărirea partidului nostru de 
a întări solidaritatea cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu parti
dele socialiste și social-democrate, 
cu forțele democratice de pre
tutindeni. Unitatea tuturor partide
lor și forțelor progresiste, antiimoe- 
rialiste constituie astăzi, după cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o cerință de importanță excepționa
lă, toate aceste forțe, acționînd uni
te, fiind capabile să determine un 
curs nou în viața internațională, 
care să garanteze pacea, destinderea 
și independența națională. Iar parti
dul nostru, prin glasul secretarului 
său general, și-a reafirmat în aceste 
zile voința fermă de a-și aduce con
tribuția pe mai departe, cu aceeași 
consecvență și fermitate, la întărirea 
marelui front al păcii și progresului 
în întreaga lume.

Dumitru ȚINU 

Frontului Popular Patriotic. Consi
liului orășenesc Budapesta, precum 
și buchete și jerbe de flori din par
tea pionierilor și a oamenilor muncii 
din capitala ungară. De asemenea, a 
fost depusă o coroană de flori din 
partea corpului diplomatic acreditat 
la Budapesta.

Din partea Ambasadei române a 
depus o coroană de flori Victor B6- 
lojan, ambasadorul României în R.P. 
Ungară.

Au fost de față membri ai Consi
liului Prezidențial, reprezentanți ai 
ministerelor de externe și apărării, 
ai organelor de partid și de stat din 
Budaoesta și ai altor instituții și în
treprinderi, cetățeni ai capitalei 
ungare.

tă oficială de prietenie în Ceho
slovacia, la invitația lui Gustav Hu- 
sak, secretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele R.S. 
Cehoslovace, informează agențiile 
C.T.K. și P.A.P.

în aceeași zi, la Praga au început 
convorbirile dintre delegațiile celor 
două țări.

să fie concretizate mai clar căile ie
șirii din criză". „Conferința — a spus 
el — reprezintă o importantă mani
festare a renașterii frontului ideolo
gic al partidului".

.......... .. P *

Demisia ministrukJ 
de externe britanic

LONDRA 5 (Agerpres). — în 
arma criticilor formulate în Parla
ment la adresa modului în care 
Ministerul de Externe a acționat în 
conflictul intervenit între Argentina 
și Marea Britanie asupra Insulelor 
Malvine (Falkland), ministrul de 
externe britanic, lordul Carrington, 
și-a prezentat, luni, demisia. Un 
demers similar au făcut și Hum
phrey Atkins,, adjunct al ministru
lui, și Richard Luce, ministru de 
stat la Foreign Office.

După acceptarea acestor demisii 
de către primul ministru, Margaret 
Thatcher, la Londra s-a anunțat de
semnarea in funcția de secretar al 
Foreign Office-ului a liderului Ca
merei Comunelor, Francis Pym, In
formează agenția France Presse.

Agențiile internaționale de presă 
relevă că premierul britanic a res
pins însă demisia prezentată, în 
aceeași zi, de ministrul apărării, 
John Nott.

[ AGENȚIILE ]

| DE PRESĂ | 

| TRANSMIT: |
I UN NOU RAID AERIAN împo- j 
| triva sudului Angolei a fost intre- I 
prins de forțele armate ale regi-

I mului rasist sud-african. Acestea I 
au bombardat împrejurimile loca- | 

‘ lității Chibemba — din provincia 
I Huila — a anunțat ministrul an- | 
golez al apărării, Padro Maria I 
Tonha. Un comunicat al Ministe- 1 
rului Apărării relevă, totodată, că 

Iatît militari ai armatei rasiste sud- 
africane, cit și mercenari sînt | 
concentrați pe aeroporturile din 

I nordul Namibiei pentru pregătirea | 
unei noi agresiuni împotriva Re
publicii Populare Angola. 1

I BLOCADA pe care armata ișrae- I 
liană o menținea de 40 de zile îm- I 
potriva celor patru sate principale 

j cu populație druză din zona înălți- j 
milor Golan, anexate de Israel, a

I fost ridicată luni, dar populația con- 1 
Itinuă mișcarea de rezistență'pasivă i 

— relatează trimisul specia1 a- I 
genției France Presse. I

I CONVORBIRI. Președintele Ita- I 
I liei, Alessandro Pertini, a avut | 
' luni, la Palatul Quirinale, o între- 
I vedere cu președintele Ciprului, |

Spyros Kyprianou, care se află în
tr-o vizită oficială la Roma. în a- 
ceeași zi secretarul general al . 

IO.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
avut la Roma o întrevedere cu pre- I 
ședințele Ciprului, Spyros Kyprla- 

Inou. A fost abordat ansamblul pro- I 
blemelor privind Ciprul.

PLENARA. In orașul Malmâ a i 
I avut loc o plenară a conducerii ! 
I Partidului de stingă — comuniștii I 
din Suedia, in cadrul căreia parti- 

Icipanții au dezbătut programul de 
activitate al partidului în perspec- j 
tiva alegerilor parlamentare din 

I toamna acestui an.
DONAȚIE. La Muzeul național I 

de artă din Kuala Lumpur a avut. 
I loc ceremonia donării unei ample

colecții de albume de pictură și I 
sculptură românească, precum și a 

Iunor volume de istorie a poporului I 
român.

CONCERTE. Pianistul român Va- i 
I lentin Gheorghiu, acompaniat del 
I orchestra simfonică singaporeză, a I 

Susținut la Singapore două concer- 
Ite care s-au bucurat de un deosebit 

succes.

I NUMĂRUL ȘOMERILOR înre- I 
gistrați în luna martie in R.F.G. —

I potrivit cifrelor oficiale date pu- 
Iblicității luni de Oficiul federal al ■ 

muncii — a fost de 1,81 milioane, 
în creștere cu 48 la sută față de:l 
aceeași pericadă a anului trecut, 

I informează agenția France Presse. I 
în prezent, șomajul afectează in | 
R.F.G. 6,8 Ia sută din populația 

I activă.
MAJORĂRI DE PREȚURI ÎN • 

FINLANDA. în Finlanda a fost a- . 
I nunțată o nouă majorare — a pa- | 
J tra din acest an — a preturilor la I 
margarină, unt și la o serie de pro- 

Iduse alimentare pentru copii — se I 
arată într-un comunicat al Birou- I 
lui telegrafic finlandez.
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