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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe tovarășul Leetoraj Cliundramiin, 

președintele Partidului Comunist din Mauritius
Cu acest prilej i-a fost inminată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in semn de inaltă recunoștință pentru eforturile pe care le depune 
permanent in favoarea păcii și dezarmării, a colaborării și cooperării
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intre popoare, Medalia „Campion al păcii mondiale al secolului XX"

Cu rezultate rodnice, menite să dea un nou impuls relațiilor de colaborare

prietenească româno-turce, in folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, 

securității și ințelegerii in Balcani, in Europa și in întreaga lume 

ieri s a Încheiat vizita In tara noastră
A GENERALULUI KENAN EVREN, 
ȘEF DE STAT AL REPUBLICII TURCIA

Președintele Nicolae Ceaușescu și generalul Kenan Evren

au semnat Declarația comună

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi 
după-amiază, pe tovarășul Leetoraj 
Chundramun, președintele Partidu
lui Comunist din Mauritius, care se 
află într-o vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Adresind un salut călduros tova
rășului Nicolae Ceaușescu, Comite
tului Central al partidului nostru, 
împreună cu cele mai bune urări de 
succes pentru poporul român, tova
rășul Leetoraj Chundramun a expri
mat sentimentele de inaltă stimă și 
apreciere pe care Partidul Comu
nist și poporul din Mauritius le nu
tresc față de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, ilustru om de 
stat, neobosit luptător pentru liber
tatea, independența și propășirea 
popoarelor, pentru pacea lumii.

Oaspetele a arătat că îi revine 
sarcina deosebită, de mare onoare, 
de a inmina, in numele partidului și 
al întregului popor mauritian. con
ducătorului partidului și statului nos
tru Medalia ..Campion al păcii mon
diale al secolului XX". in semn de 
gratitudine, de inaltă recunoștință 
pentru eforturile pe care le depune 
permanent in favoarea păcii și 
dezarmării, a colaborării și coope

rării intre popoare, pentru devota
mentul său față de cauza umanită
ții și civilizației.

De asemenea, președintele Parti
dului Comunist din Mauritius a 
subliniat deosebita satisfacție de a 
se reîntâlni cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a vizita din nou Româ
nia și de a cunoaște nemijlocit suc
cesele remarcabile obținute de po
porul român sub conducerea P.C.R. 
in opera de* edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru distincția acordată, 
subliniind că apreciază aceasta drept 
o expresie a colaborării și a bune
lor relații statornicite intre P.C.R. și,. 
P. C. din Mauritius, a dorinței de a 
intensifica activitatea in favoarea 
păcii, dezarmării, a luptei pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă. Tot
odată, secretarul general al partidu
lui nostru a adresat un călduros sa
lut Comitetului Central, tuturor 
membrilor Partidului Comunist din 
.Mauritius, împreună cu cele mai bune 
urări de succes în activitatea pe care 
o desfășoară.

în cadrul convorbirii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leetoraj Chun
dramun au exprimat deplina satis
facție față de evoluția ascendentă a 
raporturilor de prietenie și colaborare 
statornicite intre Partidul Comunist 
Roman și Partidul Comunist din 
Mauritius, precum și hotărirea de a 
acționa și în viitor pentru aprofun
darea acestor raporturi, in interesul

și spre binele celor două partide, 
țări' și popoare, al cauzei păcii, des
tinderii, securității și independenței 
naționale, colaborării între națiuni.

Schimbul de vederi in probleme 
internaționale a scos in evidență 
importanta reluării politicii de des
tindere. colaborare și respect al in
dependenței naționale, opririi cursei 
înarmărilor și trecerii la măsuri con
crete de dezarmare, în primul rind 
de dezarmare nucleară, soluționării 
pe cale politică, prin tratative, a 
stărilor de conflict și tensiune, eli
minării forței și amenințării cu forța 
în relațiile dintre state.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leetoraj Chundramun au reafirmat 
hotărirea celor două partide de a 
acționa in continuare pentru întă
rirea și dezvoltarea colaborării și so
lidarității partidelor comuniste și 
muncitorești pe baza principiilor e- 
galității depline in drepturi, respec
tării reciproce a autonomiei, a drep
tului fiecărui partid de a-și stabili 
propria linie politică, strategia și 
tactica revoluționară, în conformita
te cu realitățile și condițiile speci
fice din fiecare țară. S-a subliniat 
importanta intensificării luptei for
țelor politice, -progresiste, anțiimpe- 
rialiste pentru progres social, pentru 
destindere, independență și pace în 
lume.

întrevederea s-a desfășurat, intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, tovă
rășească.

Sarcina cea mai importantă în aceste zile pentru organizațiile

de partid de la sate, pentru toți oamenii muncii din agricultură:

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și generalul Kenan Evren, 
șef de stat al Republicii Turcia, au 
semnat, joi. 8 aprilie? in cadrul unei

ceremonii care a avut loc la Palatul 
Consiliului de Stat, Declarația co
mună.

După 'semnare, cei doi șefi de stat 
și-au strîns miinile călduros.

La ceremonie au participat to
varășii llie Verdeț. Cornel Burtică. 
Virgil Cazăcu. Ion Coman, Ion 
Dincă, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană. Gheorghe Rădulescu, Ștefan

Plecarea din Capitală

Voltec, Ștefan Andrei, Emilian Do- 
brescu, Petru Enache. Mihai Gere, 
Constantin giteanu, Cornel Onescu. 
Marin Răcioi, Ton L’rsu, Richard 
Winter, alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, Eter 
Turkmen, prof. dr. Mustafa A. Ay
san, Fahir Ilker, celelalte persoane 
oficiale care l-au însoțit pe șeful de 
stat al Republicii Turcia in vizita sa 
în țara noastră.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Ankara, Vasile Patilineț, și 
ambasadorul Turciei la București, 
Nahit Ozgiir.

în încheierea solemnității, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și ge
neralul Kenan Evren au ciocnit o 
cupă de șampanie pentru continua 
dezvoltare a prieteniei și colaborării 
româno-turce, în folosul și spre 
binele ambelor țări și popoare, al 
progresului și prosperității lor, in 
interesul cauzei păcii, securității, in
țelegerii și cooperării in Balcani, in 
Europa și în întreaga lume.

LA SEMĂNAT -
lucrări de cea mai bună calitate, 

în timpul cel mai scurt!
• Accelerarea însămînțărilor trebuie să fie însoțită de preocuparea 

permanentă ca sămînța să fie pusă în teren bine pregătit
• Specialiștii din unități, mecanizatorii au datoria să asigure 

realizarea densității optime prevăzute la fiecare cultură
• Prin buna folosire a utilajelor în schimburi de zi și de noapte 

să se creeze un avans substanțial la pregătirea terenului
Relatări din județele Botoșani, Sibiu și Tulcea, în pagina a ll-a

DECLARAȚI E COMUNĂ

Joi, 8 aprilie, s-a încheiat vizita 
dc stat efectuată in țara noastră, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, de generalul 
Kenan Evren, șe" de stat ai Repu
blicii Turcia.

Vizita șefului statului turc in 
România a constituit un moment 
important în cronica raporturilor 
româno-turce, reprezentind o contri

buție de seamă la dezvoltarea bune
lor relații de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noastre, 
la cauza păcii, securității, destinde
rii și înțelegerii. in Balcani, în Eu
ropa și in întreaga lume. Convorbi
rile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și generalul Kenan Evren, 
înțelegerile convenite vor stimula 
și mai mult dezvoltarea conlucrării 
româno-turce pe plan politic, eco

nomic, tehnico-științific și în alte 
domenii de interes reciproc, precum 
și pe arena internațională.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul internațional Otopeni, 
împodobit sărbătorește. Pe frontis
piciul aerogării se aflau, încadrate • 
de drapelele de stat ale celor două
(Continuare in pag. a Ill-a)

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Sociaiiste România, generalul Ke
nan Evren, șef de stat al Repu
blicii Turcia, a efectuat o vizită 
de stat in Republica Socialistă 
România, în perioada 5—8 aprilie 
1982.

în timpul șederii sale in Româ
nia, șeful de stat al Republicii 
Turcia și membrii delegației sale 
au vizitat obiective economice, so
ciale și culturale din București. și 
Brașov. înaltului oaspete 1 s-a re
zervat pretutindeni o primire căl
duroasă, pe care a apreciat-o în 
mod deosebit.

în cursul vizitei, cei doi șefi de 
stat au avut convorbiri oficiale pri
vind stadiul actual și perspective
le relațiilor dintre cele două țări, 
precum și problemele internațio
nale de interes comun.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă de înțelegere reci
procă și sinceritate, corespunzător 
relațiilor tradiționale de cooperare, 
prietenie și bună vecinătate dintre 
România și Turcia.

La convorbiri au participat :
— din partea română : Gheorghe 

Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului : Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe ; loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini ; Vasile Bu
lucea. ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor ; Trandafir Co-

cârlâ, ministrul energiei electrice ; 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne ; Vasile Pungan, ministru 
secretar de stat, consilier al pre
ședintelui republicii ; Constantin 
Mitea, consilier al președintelui 
republicii ; Silviu Curticeanu, se
cretar prezidențial și al Consiliu
lui de Stat ; Ion Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale ; Nicolae Amza, adjunct al 
ministrului petrolului : Vasile Pa- 
tilineț, ambasadorul României la 
Ankara ; Romulus Neagu, director 
în Ministerul Afacerilor Externe.

— din partea turcă : Uter Turk
men, ministrul afacerilor externe : 
prof. dr. Mustafa A. Aysan, minis
trul transporturilor ; Fahir Ilker, 
ministrul energiei și resurselor na
turale ; Nahit Ozgiir, ambasadorul 
Turciei la București ; Oktay Iscen, 
ambasador, adjunct al subsecreta
rului de stat la Ministerul Aface
rilor Externe : Nazmi Akiman, 
ambasador, purtător de cuvint al 
Ministerului Afacerilor Externe ; 
Hasan Yumuk, adjunct al subsecre
tarului de stat pentru pro
blemele maritime la Ministerul 
Transporturilor ; Adnan Baser Ka- 
faoglu, consilier economic al șefu
lui de stat ; Ustun Dincmen, șeful 
cabinetului șefului de stat ; Umut 
Arik, director in Ministerul Aface
rilor Externe ; Baki Ilkin, consili-

er special al ministrului afacerilor 
externe ; Suat Tuygan. Erkan 
Gezer și Goniil Dalyanoglu, șefi de 
departament în Ministerul Afaceri- ‘ 
lor Externe.

Cei doi șefi de stat, exprimind 
satisfacția față de stadiul actiial al 
relațiilor bilaterale, au reafirmat 
hotărirea lor 'de a dezvolta in con
tinuare relațiile de prietenie, coo
perare și bună vecinătate dintre 
România și Turcia și de a intensi
fica dialogul și contactele la dife
rite niveluri, pe baza respectării 
principiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității de
pline în drepturi, neamestecului in 
treburile interne, avantajului și 
respectului reciproc.

Cei doi șefi de stat au constatat 
cu satisfacție progresele înregis
trate in ultimii ani în lărgirea și 
adincirea cooperării economice, 
tehnice, științifice și culturale din-, 
tre România șj Turcia. Ei au con
venit noi măsuri îndreptate spre 
dezvoltarea'în continuare a acestei 
cooperări, care corespunde pe de
plin intereselor reciproce ale celor 
două țări și constituie, in același 
timp, o contribuție la promovarea 
păcii și stabilității în Balcani, pre
cum și în Europa și in întreaga 
lume.

Cele două părți au acordat o 
atenție deosebită cooperării econo
mice dintre cele două țări. în acest 
sens, ele au convenit să întreprin

dă toate măsurile necesare pentru 
a spori și diversifica schimburile 
comerciale mutuale, pe o bază 
echilibrată și reciproc avantajoasă.

în aceiași scop, cele două părți 
vor promova efectuarea de vizite 
de către delegații economice . și 
specialiști, participarea la tirguri 
și expoziții organizate în cele două 
țări. Ele vor intensifica eforturile 
îndreptate spre diversificarea ac
țiunilor de cooperare pe terțe 
piețe.

Pornind de la rezultatele bune 
înregistrate in construirea in co
mun a unor obiective industriale, 
ele au convenit să încurajeze con
lucrarea dintre instituțiile și orga
nismele lor competente, in special 
in domeniile energiei, industriei 
metalurgice și industriei petroliere.

Cele două părți au exprimat sa
tisfacția față de faptul că, cu oca
zia acestei vizite, au fost semnate 
un Program de cooperare econo
mică, un Acord prin care se în
ființează linii directe de feribot și 
Ro-Ro intre porturi românești și 
turcești la Marea Neagră și un 
Protocol privind cooperarea in do
meniul sănătății și al științelor me
dicale.

Cele două Dărți au convenit asu
pra unor măsuri de dezvoltare in 
continuare a cooperării intre Ro
mânia și Turcia în domeniile știln-
(Continuare in pag. a IH-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

General KENAN EVREN
Șef de stat al Republicii Turcia
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Am Intrat în a doua săptămînă a lunii aprilie 
și acum fiecare oră, fiecare zi sint hotărîtoare pen
tru infăptuirea uneia din cele mai importante sar
cini din viața economică a țării : accelerarea la 
maximum a ritmului însămințărilor.

Stadiul „la zi" al lucrărilor — pînă acum au 
tost semănate 1 435 000 hectare cu diferite culturi — 
impune ca pretutindeni, in fiecare unitate, în fie
care județ, să fie mobilizate puternic toate for
țele mecanice și umane, să se lucreze practic în
treaga zi-lumină Ia semănat, iar noaptea la pre
gătirea terenului, pentru ca insămințările să fie 
terminate intr-un timp cit mai scurt.

Pe primul plan trebuie să se afle încheierea grab
nică a semănatului culturilor ale căror semințe tre
buia să fie de acum puse în pămint : mazăre, ovăz, 
in pentru ulei, sfeclă de zahăr, plante furajere, 
cartofi timpurii. Cu atît mai mult trebuie să se 
acționeze in acest sens în județele unde procen
tul care reprezintă suprafețele însămînțate este 
sub media pe țară : Mehedinți, Caraș-Severin, Vil- 
cea, Vaslui, Iași, Neamț, Botoșani, Brașov, Co- 
vasna, Harghita, Suceava. Totodată, este necesar 
să se intensifice semănatul florii-soarelui și să se 
treacă pe un front larg, fără nici o reținere, la 
insămînțarea porumbului și soiei.

Timpul de lucru în cimp este bun și, de aceea, 
cerința practică în momentul de față este ca in 
fiecare unitate agricolă, în fiecare consiliu agro
industrial și județ să se realizeze zilnic viteze de

lucru Ia nivelul maxim al potențialului tehnic șl 
uman de care dispun. Nimic nu trebuie să sus
tragă în aceste zile pe oamenii ogoarelor, pe lo
cuitorii satelor de la obligația lor fundamentală : 
realizarea în ritm intens a însămințărilor, a lu
crărilor din legumicultură, pomicultură și viticul
tură. Orice oră, orice zi ciștigată acum la semă
nat. la efectuarea celorlalte lucrări din agricultură 
înseamnă un plus de recoltă !

Eforturile pentru accelerarea însămințărilor la 
toate culturile trebuie să se împletească cu preo
cuparea stăruitoare pentru executarea unor lucrări 
de cea mai bună calitate, menite să asigure reali
zarea densităților optime de plante la hectar pre
văzute de reglementările legale în vigoare. Mari 
răspunderi revin în acest sens mecanizatorilor și, 
în primul rînd, specialiștilor, cadrelor de condu
cere din unități și consiliile agroindustriale, care 
in aceste zile trebuie să-și desfășoare activitatea 
din zori și pină-n noapte pe cimp, să exercite un 
control riguros asupra calității lucrărilor, să asi
gure respectarea normelor de densitate stabilit?.

Nu există acum sarcină mal importantă pentru 
organele județene de partid și agricole, consiliile 
agroindustriale și conducerile unităților agricole de- 
cît aceea de a acționa energic, hotărit pentru mo
bilizarea la activitatea din cimp a tuturor meca
nizatorilor și cooperatorilor, astfel ca fiecare 
zi să marcheze efectiv un avans substanțial la în- 
sămințări.

TULCEA: Respectarea normelor tehnice SIBIU: Se insămînțează sfecla de zahăr
dă măsura exigenței în muncă

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,
OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Folosiți din plin, la întreaga capacitate, mașinile și 
utilajele, fiecare oră de lucru din zi și din noapte, pentru 
intensificarea la maximum a ritmului însămințărilor, a ce
lorlalte lucrări din agricultură!

Nu precupețiți nici un efort, munciți cu toată răs
punderea pentru a realiza lucrările la un înalt nivel calita
tiv, pentru a asigura densitățile optime la hectar prevă
zute la fiecare cultură!

în județul Tulcca, semănatul a fost 
încheiat la culturile furajere, mază
re, sfeclă de zahăr, cartofi timpurii, 
in pentru ulei și floarea-soarelui. In 
total s-au semănat peste 50 000 nec
tare, ceea ce reprezintă 33 la sută din 
suprafața planificată a fi insâmin- 
țată în acest an. Odată cu încheierea 
semănatului florii-soarelui, in toate 
unitățile agricole s-a trecut la însă- 
mînțarea porumbului și a soiei. Pînă 
joi, 8 aprilie, porumbul a fost semă
nat pe 3 000 nectare, din cele 59 800 
hectare prevăzute a fi cultivate în 
acest an.

Miercuri, pe terenurile cooperati
velor agricole Dăeni, Ostrov și Pe- 
ceneaga, din consiliul agroindustrial 
Dăeni, zeci de tractoare lucrau la 
pregătirea solului și la semănatul 
porumbului. Peste tot solul era cu
rat și bine nivelat. La cooperativa 
agricolă Dăeni, Marin Niță, ingme- 
rul-șef al unității, controla cele trei 
semănători pregătite să înceapă însă- 
mînțarea porumbului. După ce a ve
rificat in gol și iii brazdă modul cum 
se distribuie sămința, două semănă
tori au pornit la lucru. Una însă a 
rămas la capătul solei să fie reglată. 
„Două distribuitoare — ne spune 
inginerul-șef — nu repartizează uni
form sămința. într-o oră și a treia 
semănătoare va intra in brazdă. De 
calitatea semănatului depinde în 
mare măsură nivelul recoltei". Și pe 
tarlalele I.A.S. Rahmanu, aceeași pre
ocupare pentru calitatea lucrărilor. 
„Am scos toate utilajele la pregă
tirea terenului. Lucrăm cu ele zi și 
noapte, ne spune inginerul Mustafa 
Aivas, directorul întreprinderii. Cu 
cele peste 50 de tractoare am pregă
tit terenul în avans pe 1 000 de hec
tare, care au fost și erbicidate. In 
felul acesta, acum cînd am început 
semănatul porumbului, ne putem ocu

pa cu răspundere de calitatea semă
natului. Fiecărui specialist din unitate 
i s-au repartizat 5—6 semănători pe 
care să le verifice în permanență, 
pentru a se realiza densitatea pre
văzută".

în majoritatea unităților, specialiș
tii și mecanizatorii acordă toată 
atenția calității lucrărilor. Există insă 
și cazuri cînd se încalcă normele de 
densitate, se seamănă in sol pregă
tit necorespunzător. La C.A.P. Cerna, 
o semănătoare pe un rînd nu lăsa 
nici o sămință. Motivul ? Patina să
rise, iar orificiul de la distribuitor 
era înfundat. Șefa fermei, inginera 
Elena Lazăr, nici măcar nu se uita 
la semănătoare cînd trecea prin 
dreptul ei pe la capătul solei. Din 
discuția cu mecanizatorul Ion Maxim 
am aflat că o jumătate de zi nimeni 
nu verificase semănătoarea. în aceeași 
zonă, pe tarlalele cooperativei agri
cole Mircea Vodă, in timp ce pe una 
din sole se pregătea terenul ca la 
carte pentru a fi semănat cu porumb, 
pe o altă solă, după ce resturile ve
getale de porumb fuseseră adunate 
la capătul tarlalei, tractoarele cu 
discurile care pregăteau terenul le 
împrăștiau din nou pe cîmp, băgîn- 
du-le sub brazdă. în alte unități, spe
cialiștii admit ca semănătorile să in
tre pe terenuri unde nu au fost 
adunate resturile vegetale. Din aceas
tă cauză sămința se împrăștie pe să
rite, nerealizîndu-se astfel densita
tea prevăzută. Asemenea cazuri am 
întîlnit in unitățile agricole Sanchioi, 
Sabangia, Nufăru, unde mai sint 
încă sute de hectare de pe care nu 
s-au adunat resturile vegetale. Este 
o situație inadmisibilă, căreia trebuie 
să i se pună capăt imediat I

pe ultimele hectare
în ultimele zile, numeroase coope

rative agricole de producție, cu deo
sebire din consiliile agroindustriale 
Mediaș, Tirnava, Axente Sever, Șeica 
Mare, au încheiat semănatul sfeclei 
de zahăr. Pe ansamblui județului Si
biu, pînă aseară (8 aprilie), din în
treaga suprafață de 2 000 hectare des
tinate acestei culturi, in cooperati
vele agricole se semănase 90 la sută.

— Se depun toate eforturile pen
tru ca semănatul sfeclei de zahăr să 
fie încheiat, pe întregul județ, chiar 
în cursul zilei de miine — apreciază 
ing. Eugen Lazu, director in Direc
ția agricolă județeană. Pentru fina
lizarea acestei lucrări au fost con
centrate absolut toate tractoarele și 
utilajele necesare și peste tot au fost 
luate măsuri pentru o bună organi

zare a muncii. Aceeași atenție asi
gurăm asistenței tehnice, aceasta 
efectuîndu-se simultan de inginerii- 
șefi și șefii de ferme din unități. Ca 
atare, lucrările efectuate în acest an 
la semănatul sfeclei de zahăr sint de 
cea mai bună calitate. Din cele con
statate in citeva mari unități culti
vatoare — Aței, Alma, Blăjel. Slim- 
nic și altele — reiese că s-a muncit 
cu răspundere, asigurîndu-se o pre
gătire judicioasă a terenului, semin
țe de bună calitate și o densitate 
ideală la semănat, intre 220 000 — 
270 000 semințe la hectar, ceea ce va 
asigura cel puțin 100 000 plante recol- 
tabile.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

BOTOȘANI: Cine pierde zile prețioase
să nu caute explicații pentru intîrzieri

Neculăț AMIHULESEI 
corespondentul „Sein teii"

Pînă joi seara, în județul Botoșani 
au fost semănate aproape 30 000 hec
tare, această lucrare încheindu-se pe 
toate suprafețele prevăzute a fi cul
tivate cu plante medicinale, ovăz, 
mazăre, legume de cîmp și cartofi de 
vară. în același timp, în consiliile a- 
groindustriale Bucecea, Cîndești, Da
rabani, Dragalina ș.a. a început și 
plantarea cartofilor de toamnă, rea- 
lizîndu-se peste 1 000 hectare, iar în 
consiliile din zona sudică a județului 
s-a trecut, ieri după-amiază, și la 
semănatul florii-soarelui.

După cum ne-a informat inginerul 
Vasile Alungulesei, director adjunct 
al direcției agricole județene, pro- 
blema-problemelor rămîne încheie
rea grabnică a semănatului sfeclei de 
zahăr. Din situația statistică prezen
tată rezultă că, pe ansamblul jude
țului, pînă joi dimineața sămința de 
sfeclă de zahăr a fost pusă sub braz
dă pe 7 273 hectare, din cele 15 690 
hectare planificate (deci aproape 50 
la sută). Rămase în urmă sint con
siliile unice Dorohoi și Sulița, unde 
au fost semănate doar 347 hectare 
din cele 1 880 hectare prevăzute, res
pectiv 18 la sută. întrucît întirzierea 
cea mai mare există în consiliul unic 
Dorohoi (1 230 hectare planificate, 196 
hectare realizate), ne-am deplasat in 
unitățile agricole ale acestuia pentru 
a afla motivele pe care le invocă fac
torii de resort, măsurile adoptate în 
scopul urgentării semănatului.

La C.A.P. Dorohoi, președintele uni
tății, inginerul Gh. Obadă, ne-a spus : 
„Sigur, umiditatea excesivă a solului 
din zona noastră este principala cauză. 
Dar pe măsură ce terenul s-a zvîntat, 
am trecut încă in timpul nopții la 
pregătirea patului germinativ, ceea 
ce a făcut ca pînă în prezent să in-

sămînțăm mai bine de jumătate din 
suprafața planificată. Gîndesc că 
dacă și ceilalți tovarăși din cadrul 
consiliului nostru ar fi procedat, lh 
fel, rezultatele ar fi fost cu totuk'M- 
tele“. T /

Tovarășul președinte are perfectă 
dreptate ! Și asta pentru că la C.A.P. 
Podeni, miercuri pe la ora 10, sub 
privirile îngăduitoare — dacă nu 
chiar nepăsătoare — ale inginerului- 
șef al unității, Anca Corneliu, de 
abia se trecuse la pregătirea terenu
lui. Și pină seara au fost semănate 
primele 8 hectare, din cele 110 cite 
urmează să fie cultivate. Aceeași si
tuație, parcă trasă la indigo, am con
statat-o la C.A.P. Dimăcheni (ingi- 
ner-șef — loan Căldăruș) și la 
C.A.P. Saucenița (inginer-șef — Ma
ria Dumbravă). Față de ritmul cu 
care se lucra în unitățile amintite 
(precum și în cele din Brăiești, 
Broșcăuțl și Văculeștl), pentru înche
ierea semănatului sfeclei de zahăr ar 
mai fi nevoie de încă vreo 10—12 zile 
de acum înainte.

Despre cele constatate am discutat 
cu tovarășul Aurel Coroamă, organi
zatorul de partid al consiliului, care 
ne-a spus : „La indicația comitetului 
județean de partid, am hotărit ca în- 
cepînd de astăzi să trecem la pregă
tirea patului germinativ in timpul 
nopții și am luat măsuri ca la fie
care din cele 22 de semănători <je 
care dispunem să se realizeze cel pu
țin norma zilnică planificată. Asta 
înseamnă că în cel mult patru zile 
vom încheia semănatul sfeclei de za
hăr pe întreaga suprafață".

Silvestri A1LENE1
corespondentul „Scînteii*

- MAI MULT PETROL - 
înseamnă pasiune in muncă, 

răspundere și bună organizare

—ENERGIA SOLARĂ 
o resursă care trebuie să-și sporească 
ponderea in balanța energetică a țării

Nici un anotimp în Bărăgan nu e 
mai plin de viață ca primăvara. Oa
menii și cimpia iși string miinile și 
gîndurile, dind naștere optimismului. 
Munca făcută azi va primi certificat 
de calitate la toamnă, cînd se string 
roadele în hambare. Bărăganul — 
patria pîinii — cu holdele lui. uriașe 
covoare verzi, te cheamă nu numai 
să-l privești, dar și să-1 tii minte. 
Vatra de pîine de pe malurile Ialo- 
miței și-a găsit însă o nouă vocație, 
în timp ce agricultorii lucrează cu 
utilajele lor la suprafață, noua me
serie, aceea de petrolist, iși împlîn- 
tă uneltele în adîncuri.

Aici, în inima Cîmpiei române. în 
1966 a fost forată prima sondă și. 
spre bucuria căutătorilor de aur ne
gru, pămîntul acesta a fost darnic și 
dincolo de rădăcinile lanurilor de 
grîu și porumb, floarea-soarelui și 
sfeclă. S-a găsit petrol și oamenii 
din satele învecinate, nume rupte 
parcă din legende — Colelia. Grindu, 
Cocora, Gîrbovi. Reviga. Rovine — 
și-au înmulțit mîndria. Unul din pri
mii petroliști a fost și Gheorghe 
Sanda, care ne-a spus : „Aici, unde 
este parcul nr. 5, lucrau trei petro
liști, iar pe rampă, unde se făcea 
încărcarea vagoanelor, erau 14“.

Acum, în cadrul atelierului inde
pendent Grindu lucrează 300 de pe
troliști, iar la rampă au rămas doar 
trei. S-au inversat proporțiile.

Maistrul Mitache Mănescu este 
șeful atelierului independent Grindu. 
sub a cărui baghetă — comparația 
nu e gratuită — muncesc brigăzile de 
mecanici și electricieni, lăcătuși și 
operatori, iar toți știu să asculte ce 
se întîmplă la cele 76 sonde pentru 
țiței și 28 sonde pentru gaze risipite 
pe 25 000 hectare. Nu, nu este nici o 
greșeală. De la o sondă la alta 
sint foarte mulți kilometri. Nu știm 
cîți ani are maistrul Mănescu. dar 
parcă e rupt dintr-o turlă de sondă. 
Am aflat că de 32 de ani scoate 
țiței și a muncit în schelele de la 
Moineștl și Lucăcești, de la Berea și 
din nordul Moldovei. E comunist de 
25 de ani și pentru faptele sale a 
fost decorat cu ordine și medalii ce-i 
răsplătesc munca. Șeful atelierului 
independent Grindu, Mitache Mă
nescu, este vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii din cadrul 
schelei Berea și membru al consili
ului oamenilor muncii din trustul 
Ploiești.

Secretarul organizației de partid, 
maistrul Constantin Mincă. vine să 
sublinieze : „Tovarășul Mănescu știe 
nu numai ce se întîmplă la fiecare 
sondă și pe cel 1 000 km de conductă 
pentru țiței și 750 km de conductă 

pentru gaze, dar îi știe și pe fiecare 
din cei 300 tovarăși de muncă, cu 
bucuriile și necazurile lor. Deși țițe
iul clocotește la 2 400 metri adîncime, 
el știe să-1 asculte, să-l îmblînzească. 
Prietenia pe linie de producție e 
datorie și cu cine muncește fără gre
șeală este adevărat prieten. La noi. 
la petroliști, e ca la aviatori, dacă 
greșești o dată nu mai ai posibili
tatea să-ți faci autocritica".

— Sintem atelier independent, o 
schelă mai mică, dacă vreți — ne 
spune maistrul Mitache Mănescu. Cum 
muncim, așa câștigăm. Iarna, pe vis
cole, cînd vîntul aleargă cu peste 
100 km pe oră. apar fel și fel de ne
cazuri. Pe ger de minus 20 de grade 
trebuie să faci cele mai operative

însemnări 
despre petroliștii 

ialomițeni

intervenții. Iți rămîne pielea mîlnii 
pe țeava înghețată. Strîngi din dinți 
și uiți de tot. chiar și de tine, și 
muncești. Aici sîntem o familie. O 
familie care, cînd e nevoie, nu are 
nici nopți de odihnă și nici zile 
libere.

Maistrul Mănescu vorbește rar 
și apăsat, iar cuvintele sale au mă
sura pulsațiilor ce se aud la pompele 
sondelor. Mă întreabă de unde am 
aflat că pe trimestrul întîi al acestui 
an ei sint fruntași pe schelă și pe 
trust. Iar în ziua de 7 aprilie, cînd 
am ajuns la ei, au realizat recordul 
la extracția de țiței — 241 tone pe 
zi. La petroliști ziua este adunată cu 
noaptea. Iar la gaze 'au livrat, in 24 
de ore, 350 000 mc. In condițiile unei 
ierni deosebit de aspre, planul la pro
ducția de petrol pe primul trimestru 
a fost depășit, iar la gaze naturale 
s-au extras peste prevederi 2,5 mi
lioane mc. De la începutul lunii apri
lie, zilnic se extrag peste prevederi 
4—5 tone de țiței.

Sună telefonul.
— Atenție la conductă, grijă la 

presiune, coloana e plină. Procedați 
cu maximă atenție.

Reluăm apoi discuția.
— Știți, la ora actuală — continuă 

maistrul — țițeiul pe care noi îl dăm 
spre prelucrare are sub unu la sută 
impurități. Avem și importante eco

nomii la energie electrică. Sîntem 
mari consumatori. Aproape 2 500 kW 
pe oră, dar nu și risipitori. In primul 
trimestru, cu toate condițiile grele și 
a gerurilor, noi am reușit să redu
cem consumurile cu peste 5 000 kWh. 
Să scrieți de maistrul principal Ion 
Pița, un adevărat erou în materie 
de intervenții, de maiștrii Ion Sibi- 
ceanu de la extracție. Iulian Iordache 
de la gaze și șeful mecanic Nlcolae 
Preda. Sint oameni de nădejde. Sîn
tem o sută de comuniști. Dar numă
rul lor crește, și nu oricum, crește 
calitativ. Comunistul trebuie să 
aibă în el încolțit eroismul. Să 
fie gata oricînd de sacrificiu. Așa 
am ajuns aici. într-o imensă cîmpie. 
să formăm o familie, să fim prețuiti 
de locuitorii satelor din jur. Noi, 
spre fiecare sondă, avem drumuri, dar 
le-am îngustat la maximum. Pămîn
tul trebuie economisit, nimeni n-are 
dreptul să risipească pîine. Și multi 
dintre noi sîntem feciori de țărani 
și n-am uitat de unde am plecat. 
Aici, în incinta parcului nr. 5. avem 
brazde cu zarzavat, am amenajat și 
o seră și un solar. Ne producem 
singuri răsadurile. Vă rog să scrieți 
de petroliștii Constantin Răducanu. 
Nicolae Dobrin, Mihai Coman, Ni- 
colae Pană, Dobrin Popa, Nicolae 
Cristea, Gheorghe Iancu, Dumitru 
Gherase, Nicolae Coman, Vasile 
Șolcă, Oancea Țintă, Vasile Ghinea, 
Traian Ștefan și Tudor Sanda, fecio
rul lui nea Gheorghe, care peste trei 
ani va ieși la pensie, dar va lăsa în
locuitor de nădejde. Și despre frații 
Mincă. Constantin Mincă e secreta
rul nostru de partid, e tăcut, lasă 
faptele să vorbească ; și despre 
frații săi, Nicolae și Marin, băieți 
de ispravă ; ei sint ialomițeni sută 
la sută, născuți la Grindu, dar cres
cuți la școala sondei, unde disciplina 
și ordinea trebuie să fie desăvîrșl- 
te. V-am dat foarte multe nu
me, dar fiecare înseamnă fapte, fap
te ce se măsoară în mil de tone de 
țiței și în milioane de metri cubi de 
gaze.

...M-am despărțit de acești oameni 
ce străbat adîncurile cu cele mai 
moderne instalații de extracție a 
țițeiului și gazelor, cu impresia că 
cele 104 sonde formează o pădure de 
turle din oțel, ce fac legătura între 
două ceruri, unul albastru, care 
scaldă griul, și altul ce nu se vede, 
de unde iese la suprafață aurul 
pegru, petrolul.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii*

In acest cincinal și în continuare 
pînă in anul 1990, așa cum prevede 
hotărîrea recentei plenare a C.C. al 
P.C.R. cu privire la realizarea pro
gramului de producere a energiei 
electrice, va trebui să crească apor
tul resurselor noi de energie în ba
lanța energetică a țării. Intre aceste 
surse noi, o valoare practică imedia
tă are energia solară, domeniu în 
care cercetările și aplicațiile acestora 
se află la noi pe un făgaș bun.

Fără a insista prea mult asupra 
eficienței valorificării acestei surse 
naturale de energie, vă supunem 
atenției o cifră : 260 000 tone com
bustibil convențional, care, echivalat 
în petrol, ar costa aproape 50 mili
oane dolari. Este cantitatea de ener
gie primară care trebuie economisită 
în anul 1985 prin valorificarea ener
giei solare. Pentru a se obține aceste

Caracteristici 
tehnico-economice

Captatorul 
cu placă 

de aluminiu 
(tip SADU)

Captatorul tip 
întreprinderea 
de aparataj și 

accesorii 
Alexandria

Captator tip 
FRIGOCOM- 

București

Greutatea 59 kg 70 kg 62 kg
Consum de aluminiu 13 kg 3 kg —-
Consum de oțel 17,87 kg 42 kg 45 kg
Aportul energetic 154 kg cc/an 120 kg cc/an 122 kg cc/an
Prețul 2 226 lei 1 769 lei 1 769 lei

De bună seamă, cele trei tipuri de 
captatori solari au fiecare avantaje 
și dezavantaje, pentru că sîntem încă 
Ia începutul fabricării lor. Problema 
care se pune acum este de a pro
mova în fabricație pe cele care co
respund cel mai bine din punctul de 
vedere al performanțelor tehnice și 
al eficienței economice.

Ce rezultă din discuțiile cu specia
liștii ? Cercetătorii de la ÎNCERC și 
ICSITEEMR .apreciază că. in mod 
cert, captatorul tip „Sadu", premiat 
la Expoziția inventatorilor și a ino
vatorilor de la Moscova din octom
brie anul trecut, are randamentul 
energetic cel mai ridicat, o durată 
de viață mult mai mare decît cele
lalte tipuri și o aplicabilitate mai 
largă (în instalații mari și mici, 
simple și complexe, cu termosifon și 
fără pompă), practic fiind ușor de 
fabricat, ușor de instalat, ușor de 
întreținut. Dezavantajul ar fi acela 
că în construcția sa este înglobată 
o cantitate de circa 13 kg aluminiu, 
material energointensiv. Dar specia
liștii au găsit de pe acum soluții 
pentru reducerea consumului de alu
miniu. Cit privește captatorii tio 
„Alexandria" și „Frigocom". acești? 
au caracteristici apropiate. Diferen
ța constă numai în faptul că cel fa
bricat la „Frigocom" nu consumă 

«deloc aluminiu, serpentina este pro
tejată anticoroziv, putînd fi folosit

Specialiștii pledează pentru trecerea mai hotărîtă 
la fabricarea de captatori cu performanțe superioare

economii urmează ca pînă la sfîrșitul 
actualului cincinal să fie dotate cu 
instalații solare de preparare a apei 
calde menajere 475 000 locuințe, pre
cum și hoteluri, moteluri, campin
guri și grupuri sanitare din nume
roase întreprinderi. Totodată, este 
prevăzut să fie realizate instalații de 
pregătire a apei calde pentru nevoi 
tehnologice în unități industriale și 
în zootehnie, precum și de obținere 
a aerului cald pentru uscătoriile de 
fructe, cereale, lemn, materiale de 
construcții etc.

Ce tipuri principale de captatori 
«olari oferă la ora actuală cerceta
rea și producția ?

și în circuit direct fără schimbător 
de căldură și in același timp cu fia
bilitate mai mare, are un randament 
constant, care nu depinde atît de 
mult de gradul de însorire, ceea ce 
înseamnă că poate funcționa in con
diții bune și în localități cu însorire 
mai slabă sau la o lumină difuză.

Așadar, folosind aceste ultime două 
tipuri se realizează în mod real o 
economie sau nu ? Sigur că unele 
opțiuni pornesc de la faptul că alu
miniul este un metal care se obține 
cu un consum mare de energie și 
trebuie să se apeleze la el numai 
cînd nu există alte soluții. O gindire. 
desigur, sănătoasă 1 După opinia 
specialiștilor, problema utilizării alu
miniului la captatorii solari trebuie 
analizată mai profund, gîndită mal 
atent, pentru că iată ce ne demon
strează calculele: pentru a obține 
aceeași cantitate de energie, 2 mp 
captator tip „Sadu" corespund cu 
2,60 mp captator tip „Alexandria". în 
acest caz, în condiții comparabile, 
energia înglobată în materialele con
sumate pentru fabricarea captatori
lor este la tipul „Sadu" de 246 kg 
combustibil convențional, iar la cel 
tip „Alexandria" — de 256 kg com
bustibil convențional. Prin urmare, 
utilizînd captatorii din oțel. în locui 
celor cu aluminiu, nu se face nici o 
economie de energie primară. Ple
dează însă în favoarea captatorilor 
din aluminiu avantajul că au o du

rată de viață sensibil mai mare și 
permit reducerea investiției specifi
ce. Astfel, tot în condiții compara
bile, recuperarea energiei înglobate 
în captatorii de aluminiu prin valo
rificarea energiei solare se face in 
numai 1,6 ani, față de 2,1 ani la 
captatorii tip „Alexandria".

Am urmărit modul în care func
ționează cele două tipuri de capta
tori : „Alexandria" și „Fngocom" 
(fabricați din oțel). La întreprinde
rea de utilaje și piese de schimb 
București au fost montate în vara 
anului trecut, pe acoperișul unei 
hale, 324 panouri tip „Frigocom". In 
scurta perioadă în care a funcționat 
anul trecut, instalația a furnizat apă 
caldă pentru nevoile întreprinderii, 
economisindu-se 10 tone combustibil 
convențional. Anul acesta se esti
mează că, prin folosirea lor in în
treaga perioadă optimă de însorire 
— din aprilie și pînă în noiembrie — 
se vor economisi 41 tone combusti
bil convențional. Practic, aici se ob
ține apă caldă cu mult peste nevoile 
unității și se caută „prin vecini" un 
eventual beneficiar al surplusului. 
Așa cum am văzut, captatorii au su
portat bine iarna, nu au ruginit, iar 
geamurile se spală ușor la o simplă 
ploaie, deci fără o întreținere spe
cială. ,

La întreprinderea „Energorepara- 
ții" din București au fost montați, 
în aceeași perioadă, 254 captatori tip 
„Alexandria". Se apreciază că 
prin utilizarea acestei instalații se 
economisesc intr-un an 13,2 tone 
combustibil convențional. Cum a 
trecut iarna această instalație ? Toate 
panourile, confecționate din tablă 
grunduită, au carcasa ruginită în 
proporții mai mari sau mai mici, 
încă o iarnă și nu se știe ce va mai 
rămîne din ele. La multe panouri 
apare fenomenul de mătuire (oxidare 
a aluminiului — elementul reflec
tant), redueîndu-se astfel randamen
tul instalației. Geamurile sint neetan
șe, iar serpentina din țeavă de oțel 
este pe alocuri oxidată, rugina scur- 
gindu-se și ea pe elementul reflec
tant. In alte unități, care dețin cele 
două tipuri de captatori, situația 
este asemănătoare.

Care este punctul de vedere al 
producătorilor ?

Ing. Gheorghe Dorin Vieru, direc
torul întreprinderii „Frigocom" : „Ni 
s-a cerut să reducem prețul de vîn- 
zare al captatorului nostru și am gă
sit soluții pentru aducerea acestuia 
la nivelul celui fabricat la Alexan
dria, păstrind caracteristicile func
ționale ale produsuluL Am putea re

duce și mai mult costul unui capta
tor, dar la aprobarea prețului ne-a 
fost impusă o rentabilitate de 19 la 
sută, care de fapt nu reflecte ș^ici- 
ența reală a fabricației acest .pro
dus. Sîntem pregătiți și avernl ’orga
nizate linii tehnologice pentru reali
zarea a cel puțin 40 000 captatori 
pe an".

Inginerul-șef Zoie Popescu, de la 
întreprinderea de aparataj și acce
sorii din Alexandria : „Din 1977, de 
cind ne ocupăm de fabricarea capta
torilor solari — ca întreprindere re
publicană de profil — ne-am stră
duit să asigurăm o continuă îmbună
tățire a produselor noastre. Am ți
nut cont de recomandarea specialiș
tilor în ce privește îmbunătățirea 
protecției anticorozive a captatorilor 
pe care îi fabricăm și am luat mă
surile necesare, fără a scumpi cos
turile de producție. Am putea vinde 
panourile la un preț mai mic, dar la 
cheltuielile de producție ne-a fost 
aplicată o rentabilitate, după părerea 
noastră exagerată, de 16 la sută. 
Dacă am avea comenzi (din păcate 
nu avem) am putea produce 200 000 
captatori pe an“.

★
Acestea sînt opiniile specialiștilor 

și constatările noastre. Am ridicat 
problema captatorilor solari întrucit, 
într-o recentă decizie a organelor de 
specialitate din Comitetul de Stat ai 
Planificării, pornită din buna inten
ție de a orienta fabricația instalații
lor respective, se precizează că în
trucît captatorul tip „Sadu" nu se 
mai produce datorită consumului 
mare de metal neferos și a costului 
ridicat, pentru anul 1982 urmează a 
se folosi captatori solari tip „Ale
xandria". Dar așa cum s-a văzut, 
tocmai acest tip de instalație are o 
serie de dezavantaje în comparație 
cu celelalte. De aceea, făcindu-ne 
ecoul punctului de vedere al specia
liștilor, propunem organizarea unei 
întilniri a factorilor de decizie cu 
specialiști din cercetare, proiectare 
și producție, din unitățile beneficia
re, care să analizeze in profunzime 
soluțiile existente, pornindu-se de la 
interesele generale ale economiei, de 
la posibilitățile concrete ale fabrica
ției, ținîndu-se seama și de necesi
tatea ieșirii pe piața externă cu a- 
ceste instalații. Desigur, în adopta
rea unei decizii trebuie luată în con
siderare și ideea, pe care o conside
răm bună, ca fabricația captatorilor 
solari să intre în sarcina mai multor 
întreprinderi, aceasta cu atît mai 
mult cu cit obiectivele de implemen
tare a acestor instalații sint foart? 
mari și ele trebuie îndeplinite într-o 
perioadă scurtă.

Elena MANTU 
Corneliu CARLAN
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ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN ȚARA NOASTRĂ A GENERALULUI

KENAN EVREN, ȘEF DE STAT AL REPUBLICII TURCIA

DECLARAȚI E COMUNĂ
(Urmare din pag. I)
ței, culturii, artei, turismului, ra
dioului și televiziunii.

în ceea ce privește problematica 
Internațională, președintele Repu
blicii Socialiste România și șeful 
de stat al Republicii Turcia au 
constatat cu satisfacție convergența 
punctelor lor de vedere in multe 
chestiuni.

Cei doi șefi de stat au exprimat 
profunda îngrijorare față de încor
darea gravă la care s-a ajuns in re
lațiile internaționale, ca rezultat al 
manifestării politicii de forță și 
amenințare cu forța, de amestec in 
treburile interne ale altor state și 
al conflictelor și războaielor în di
ferite părți ale lumii. Avind in ve
dere această situație, ei au ajuns 
la 'concluzia că este mai necesar 
ca oricînd să se intensifice efortu
rile tuturor statelor pentru înde
părtarea cauzelor încordării in 
lume, pentru reluarea și consoli
darea procesului de înțelegere și 
cooperare.

Cei doi șefi de stat consideră că 
eliminarea cauzelor încordării și 

' .stabilirea unei adevărate atmosfere 
?le Încredere reclamă înainte de 
toate ca toate statele să acționeze 
pe baza principiilor respectării in
dependenței și suveranității națio
nale. ale neamestecului în trebu
rile interne, egalității în drepturi 
și renunțării la forță și amenin
țarea cu forța.

Cei doi șefi de stat, examihînd 
situația din Europa, au constatat cu 
îngrijorare creșterea amenințării 
la adresa păcii și securității și ero
darea atmosferei de încredere. Pe 
deplin conștienți de contribuția 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa la pacea pe 
continent și în lume, ei au reafir
mat convingerea că trebuie să se 
depună toate eforturile pentru a se 
asigura progresul in direcția în
cheierii cu rezultate constructive a 
Reuniunii de la Madrid și« conti
nuarea procesului început la Hel
sinki. Ei au subliniat că cele două 
țări sînt gata să-și aducă toată 
contribuția la întărirea colaborării, 
securității și păcii în Europa, apre
ciind că, în această privință, toate 
națiunile europene trebuie să-și 
asume răspunderi mai mari și să 
participe mai activ la dezvoltarea 

încrederii și înțelegerii pe conti
nent.

Președintele Republicii Socialiste 
România și șeful de stat al Repu
blicii Turcia au exprimat îngrijo
rarea profundă față de accelerarea 
cursei înarmărilor in lume, care cu
noaște o amploare fără precedent, 
constituind nu numai un mare pe
ricol pentru omenire, dar și o po
vară economică grea pentru toate 
țările. Ei au subliniat necesitatea 
de a se depune toate eforturile 
pentru a se pune capăt acestei 
curse a înarmărilor și a se adopta 
măsuri concrete de reducere a ar
melor nucleare și convenționale, 
astfel incit să se realizeze dezar
marea generală și completa, sub un 
control internațional strict și efi
cient, ceea ce este de importanță 
vitală pentru pace, securitate și 
progres in lume.

tn acest context, cei doi șefi de 
stat au exprimat speranța că nego
cierile de Ia Geneva dintre Uniu
nea Sovietică și Statele Unite ale 
Americii în legătură cu rachetele 
cu rază medie de acțiune vor duce 
la rezultate concrete pozitive.

Cei doi șefi de stat au exprimat, 
de asemenea, speranța că cea de-a 
doua sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U., privind dezar
marea, care urmează să aibă loc 
în iunie 1982, se va încheia cu mă
suri efective de dezarmare.

Cei doi șefi de stat au acordat 
o mare atenție cooperării în Bal
cani. Evidențiind importanța con
tribuției pe care statele din această 
regiune o pot aduce la pacea și 
securitatea în Europa, ei au subli
niat necesitatea de a se depune 
noi eforturi îndreptate spre stimu
larea și promovarea cooperării bi
laterale și multilaterale pentru 
transformarea Balcanilor într-o re
giune a păcii și bunei vecinătăți.

Reafirmind importanța cooperării 
multilaterale în Bâlcani, cele două 
părți au exprimat hotărirea de a 
contribui activ la pregătirea și în
cheierea cu succes a reuniunii ță
rilor balcanice privind energia și 
materiile prime, prevăzută să aibă 
loc la București in acest an.

în discuțiile pe care le-au purtat 
privind situațiile conflictuale din 
lume, cei doi șefi de stat au subli
niat necesitatea ca toate statele să 
se abțină de la orice act unilate

ral care ar putea înrăutăți situa
ția și să rezolve toate disputele 
prin mijloace pașnice, prin nego
cieri.

Cei doi șefi de stat au relevat 
necesitatea intensificării eforturilor 
îndreptate spre realizarea unei so
luții cuprinzătoare, juste și traini
ce a conflictului din Orientul Mij
lociu. Ei au reafirmat convingerea 
că o asemenea soluționare poate fi 
găsită numai prin retragerea Israe
lului din toate teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, 
recunoașterea drepturilor inaliena
bile ale poporului palestinian, in
clusiv a dreptului său de a-și crea 
un stat independent propriu, și asi
gurarea integrității și suveranității 
tuturor statelor din regiune. Ei au 
reafirmat, de asemenea, că nu este 
posibil să se găsească o soluție 
fără participarea O.E.P. ca singur 
reprezentant legitim al poporului 
palestinian, la toate eforturile de 
pace, pe bază de egalitate cu cele
lalte părți participante.

Cei doi șefi de stat au exprimat, 
de asemenea, profunda preocupare 
față de acțiunile Israelului, cum 
sint hotărîrile privind Ierusalimul 
și înălțimile Golan, bombardarea 
reactorului nuclear din Irak, atacu
rile asupra Libanului și recentele 
acțiuni israeliene de represiune îm
potriva populației palestiniene în 
teritoriile ocupate, ceea ce ame
nință pacea și securitatea în re
giune.

Cei doi șefi de stat, recunoscînd 
că continuarea conflictului dintre 
Iran și Irak constituie o amenin
țare pentru pace și stabilitate in 
regiunea Orientului Mijlociu, au 
evidențiat importanța depunerii 
tuturor eforturilor pentru a se 
ajunge fără intîrziere la o regle
mentare politică a conflictului, sa
tisfăcătoare ambelor părți.

Cele două părți, subliniind pro
blemele dezvoltării, precum și con
secințele grave ale crizei economice 
mondiale, care au un efect nega
tiv in special asupra economiilor 
țărilor in curs de dezvoltare, con
sideră că stabilirea unei noi ordini 
economice internaționale și reduce
rea decalajelor dintre țările dezvol
tate și țările in curs de dezvoltare 
constituie o cerință dintre cele mai 
stringente pentru pacea și securi
tatea generală.

Exprimînd preocuparea lor față 
de lipsa unor progrese substanțiale 
in redresarea economică. în general, 
și îmbunătățirea situației economi
ce a. țărilor în curs de dezvoltare, 
în special, cele două părți au subli
niat necesitatea de a fi lansate ne- 
întîrziat negocierile globale pri
vind dezvoltarea și cooperarea eco
nomică internațională in cadrul 
sistemului O.N.U. Ele au eviden
țiat rolul determinant al efortului 
național în obținerea de progrese 
pe calea dezvoltării economice a 
țărilor in curs de dezvoltare, pre
cum și necesitatea de a li se acor
da un sprijin mai substanțial din 
partea țărilor dezvoltate. Ele s-au 
pronunțat pentru punerea în apli
care a noii strategii internaționale 
de dezvoltare în cadrul celui de-al 
treilea Deceniu de dezvoltare, a- 
doptat de Adunarea Generală a 
O.N.U.. urmărindu-se îndeosebi re
zolvarea unor probleme cum sint 
cele legate de comerțul internațio
nal. industrializare, alimentație și 
agricultură, energie, transferul de 
resurse pe o bază sigură, previzi
bilă și continuă, asigurarea de fa
cilități financiare.

Cele două părți au evidențiat ne
cesitatea unor măsuri hotărîte în . 
vederea eliminării definitive a ori
căror forme de colonialism și dis
criminare rasială.

Subliniind importanța Organiza
ției Națiunilor Unite ca for in care 
se pot dezbate, cu participarea tu
turor țărilor, probleme importante . 
ce confruntă omenirea, cei doi șefi 
de stat au reafirmat sprijinul lor 
pentru întărirea rolului O.N.U.

Cei doi șefi de stat au constatat 
cu plăcere că discuțiile pe care 
le-au avut constituie o contribuție 
importantă la întărirea relațiilor 
tradiționale de prietenie și coope
rare existente între cele două țări.

Șeful de stat al Republicii Tur
cia, generalul Kenan Evren, a in
vitat pe președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să efectueze o 
vizită de stat in Turcia. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere. Data 
vizitei urmează să fie stabilită pe 
căi diplomatice.

VIZITA LA MUZEUL 
MILITAR CENTRAL

Șeful de stat al Republicii Turcia, 
generalul Kenan Evren, a vizitat, 
joi dimineață, Muzeul Militar Cen
tral, prestigios așezămint de cultură 
al țării noastre.

La sosire, înaltul oaspete a fost sa
lutat de general-locotenent Gheorghe 
Gomoiu, adjunct al ministrului apă
rării naționale, secretar al Consiliu
lui Politic Superior al Armatei, și de 
gendral-maior Constantin Antip, di
rectorul muzeului.

Parcurgind principalele săli ale 
muzeului, generalul Kenan Evren, 
celelalte persoane oficiale turce au 
avut posibilitatea să ia cunoștință, 
prin intermediul unor exponate su
gestive, de principalele momente 
ale istoriei militare a patriei noastre, 
incepind cu perioada veche și pină 
la cea contemporană. Oaspeții s-au 
oprit cu interes în fața pieselor do
cumentare, de mare valoare, ce ilus- 
țrează tradițiile militare ale poporu- 

-omân pentru apărarea libertății 
șr ndependenței naționale, a celor a

flate în galeriile de arme și de uni
forme, în sala de decorații româ
nești și străine, precum, și în parcul 
de tehnică in aer liber. Oaspeților 
le-au fost prezentate, de asemenea, 
imagini elocvente ce reflectă activi
tatea desfășurată de partid, perso
nal de tovarășul Nicolăe Ceaușescu, 
comandantul suprem al Torțelor ar
mate ale Republicii' Socialiste Româ
nia, pentru continua întărire și mo
dernizare a armatei noastre.

Șeful de stat al Republicii Turcia 
a dat o înaltă apreciere modului in 
care este organizat Muzeul Militar 
Central, mulțumind, totodată, pentru 
explicațiile primite pe parcursul vi
zitei, sentimente ce și-au găsit ex
presie și în cele notate in Cartea de 
onoare.

La încheierea vizitei, gazdele au 
oferit in dar generalului Kenan 
Evren un set de lucrări referitoare 
la doctrina militară românească ac
tuală.

Semnarea 
unor documente
Joi dimineața au fost semnate la 

București o serie de documente pri
vind colaborarea dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Turcia.

Ministrul afacerilor externe al țâ
rii noastre, Ștefan Andrei, și mi
nistrul afacerilor externe al Turciei, 
liter Turkmen, au semnat „Progra
mul de cooperare economică între 
Republica Socialistă România și Re
publica Turcia".

De asemenea, Vasile Bulucea, mi
nistrul transporturilor și telecomuni
cațiilor, și prof. dr. Mustafa A. Aysan, 
ministrul transporturilor din Turcia, 
au semnat „Acordul intre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Turcia privind sta
bilirea unor legături directe pe Ma
rea Neagră între porturile românești 
și turce", iar Mihail Aldea, adjunct 
al ministrului sănătății, și Oktay 
Iscen, ambasador, adjunct al sub
secretarului de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe, au semnat „Pro
tocolul privind cooperarea tehnică in 
domeniile sănătății și științelor me
dicale intre Ministerul Sănătății al 
Republicii Socialiste România si Mi
nisterul Sănătății și Asistenței So
ciale al Republicii Turcia".

PLE
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țări, portretele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și generalului Kenan 
Evren. Pe mari pancarte erau în
scrise, in limbile română și turcă, 
urările : „Să se dezvolte relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Turcia, în interesul ambelor po
poare. al cauzei păcii și securității 
în Balcani, in Europa și în întreaga 
lume „Trăiască pacea, prietenia 
și colaborarea intre toate popoarele 
lumii 1“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
generalul Kenan Evren au sosit îm
preună la aeroport. O gardă militară 
a prezentat 'onorul. Au fost intonate 
imnurile de-stat ale Republicii Tur
cia și Republicii Socialiste România, 
în timp ce erau trase 21 de salve de 
salut.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
generalul Kenan Evren au trecut in 
revistă garda de onoare.

înaltul oaspete și-a luat apoi, ră
mas bun de la personalitățile romă-

CAREA DIN CAPITALA
ne venite pe aeroport să-l salute. 
Erau prezenți tovarășii Ilie Verdeț, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Ștefan Andrei, 
Constantin Olteanu. miniștri, gene
rali, alte persoane oficiale.

Erau de față Vasile Patilineț, 
ambasadorul României la Ankara, și 
Nahit'Ozgiir, ambasadorul Turciei la 
București, precum și membri ai 
ambasadei turce.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

personalitățile române prezente pe 
aeroport au salutat persoanele ofi
ciale turce care J-au însoțit pe ge
neralul Kenan Evren in vizita sa in 
țara noastră.

Un grup de pionieri, precum și co
pii ai membrilor Ambasadei turce, 
la București au oferit buchete de flori 
celor doi șefi de stat.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și generalul Kenan 
Evren și-au luat un cordial rămas 
bun, și-au strîns miinile cu prietenie.

Șeful statului turc a mulțumit încă 
o dată președintelui Nicolae

Ceaușescu pentru ospitalitatea cu care 
a fost înconjurat in timpul vizitei in 
țara noastră, subliniind importanța 
convorbirilor pe care ie-a avut cu 
președintele României, pentru con
tinua dezvoltare a relațiilor de prie
tenie și colaborare turco-române. La 
rindul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a manifestat satisfacția 
pentru vizita șefului statului turc, 
pentru convorbirile purtate și rezul- 

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

. Președintele Republicii Socialiste România
Tn momentul în care părăsim spațiul aerian al României, permiteți-ne 

Să vă exprimăm, încă, o dată, domnule președinte, viile noastre mulțumiri 
pentru primirea călduroasă și cordială pe care Excelența Voastră și poporul 
român ne-au rezervat-o în cursul scurtei noastre vizite in frumoasa dum
neavoastră țară.

țațele lor rodnice, exprimindu-șî con
vingerea că cele convenite cu acest 
prilej se vor înfăptui cu succes, des- 
chizind noi . perspective conlucrării 
româno-turce, ceea ce va contribui la 
dezvoltarea unui climat de colabo
rare, securitate și pace in Balcani, 
in Europa și în întreaga lume.

La ora 11.10 aeronova cu care călă
torește șeful de stat al Republicii 
Turcia a decolat.

General KENAN EVREN
Șef de stat al Republicii Turcia

isiQiiiiiiiiiiBiHaai
De la bordul avionului

ȘTIINȚA IN CONFRUNTARE CREATOARE CU CERINȚELE ECONOMIEI Vești din tară
Cea mai sugestivă imagine asupra 

exploziei tehnologice a ultimilor 
ani din domeniul electronicii ni se 
pare cea făcută de un institut de 
specialitate care preciza că dacă re
voluția din industria electronică s-ar 
fi petrecut in industria de automo
bile, atunci un „Rolls Royce" ar 
costa 5 dolari, iar cu un singur litru 
de benzină s-ar putea parcurge 
500 000 km cu o viteză de 500 km h. 
Progresul in electronică , este, in
tr-adevăr. un fenomen unic in is
toria tehnologiei. Mai mult, apre
ciind tendințele de dezvoltare ale 
acestui domeniu, unii specialiști 
sint de părere că tot ceea ce s-a 
petrecut pină acum in electronică 
este doar prologul ei. întrucit elec
tronica va rămine una dintre cele 
mai importante și dinamice tehno
logii ale civilizației moderne.

Dezvoltarea tehnicilor de produ
cere a semiconductoarelor și a teh
nologiilor de miniaturizare au con
stituit factorii hotăritori in procesul 
de evoluție a electronicii. Microelec
tronica — tehnica construirii și uti
lizării circuitelor electronice cu grad 
înalt de miniaturizare — constituie 
astăzi domeniul cel mai reprezen
tativ, ca evoluție, al electronicii ac
tuale. Nivelul de miniaturizare 
practicat astăzi in lume in micro
electronica circuitelor larg integrate, 
aflate curent pe piață, este de peste 
10 000 tranzistoare pe o plachetă de 
siliciu cu o suprafață de 50 mmJ, iar 
din laboratoare încep să ia drumul 
producției structuri care depășesc 
100 000 de componente.

Despre ceea ce înseamnă, in ter
meni fizici, aceste performanțe ne-a 
vorbit dr. ing. C. Bulucea, di
rectorul Institutului de cercetări 
de componente electronice : „Dacă 
ar fi să miniaturizăm, la ni
velul circuitelor larg integrate, o 
pagină de ziar care- conține circa 
35 000 de litere, ar trebui să o gra
văm fără defecte pe suprafața unui 
timbru obișnuit, gravarea trebuind să 
fie făcută cu litere in relief, precis 
conturate și colorate in 7 culori 

distincte, din care una metalizată 1 
In cazul cind am lucra în tphnica 
circuitelor foarte larg integrate, 
pe aceeași suprafață s-ar impri
ma intreg ziarul. Deși pare greu 
de crezut, asemenea lucru este pe 
deplin posibil, deoarece tehnica ac
tuală dispune de un arsenal de teh
nologii de prelucrare a materialelor

MICROPROCESOARELE ROMÂNEȘTI 
- de la cerințe la realizarea practică
• Microelectronica — o tehnicâ a perfecțiunii, a mediilor și materialelor ultrapure • 10 000 de 
tranzistoare „plantate" pe o arie de 50 mm2 • Microprocesorul — o revoluție n electronică și 
tehnica de calcul • întreprinderea „Microelectronica", cea mai mare concentrare de tehnologii 

de virf și locul de naștere al viitoarelor microprocesoare românești.

care, folosite cu pricepere, conduc 
la realizarea unor structuri micro- 
gravate in siliciu de dimensiunile 
și caracteristicile, descrise mai sus".

Tn ultimii zece ani. poate că cea 
mai spectaculoasă realizare in do
meniul circuitelor larg integrate îl 
reprezintă microprocesorul, care in 
esență este o unitate centrală de 
calculator prezentată sub forma 
unui singur circuit integrat. Micro
procesorul include in structura sa 
peste 5 000 de tranzistoare ..implan
tate" pe o arie de siliciu de aproxi
mativ 20 mm2. Adăugind acestei 
unităti centrale de calculator circu
ite integrate cu memorii, circuite 
de interfață etc., se poate construi 
un sistem de calcul complet denu
mit microcalculator care, la o capa
citate de prelucrare a datelor egală 

cu a unui calculator obișnuit, mare 
cit un șifonier, are dimensiunea 
unei serviete diplomat. De fapt-, 
lista completă a aplicațiilor micro
procesoarelor este deocamdată limi
tată numai de propria noastră ima
ginație. Se construiesc astăzi micro
procesoare m stare să „evalueze" și 
să „dirijeze" procese complexe rea

lizate de agregate-robot, fără inter
venția omului și puse să lucreze in 
slujba acestuia.

Remarcabile sint previziunea și 
înțelegerea viitorului acestui dome
niu de către conducerea partidului 
nostru, de secretarul general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
în a cărui .permanentă atenție se 
află evoluția electronicii românești. 
Este cit se poate de firesc făptui că 
in Programul-directivă pentru cer
cetarea științifică, aprobat de Con
gresul al XII-lea al partidului, dez
voltarea microelectronicii, inclusiv 
producerea de microprocesoare în 
tară să constituie sarcini de cea mai 
mare importanță pentru domeniul 
electronicii. Iar prezentarea acestor 
date ale unei revoluții fără prece
dent in istoria tehnologiei am fă
cut-o nu numai pentru a sublinia 

importanța impactului, ștlință-teh- 
nologie asupra dezvoltării in dome
niul componentelor electronice, ci 
și pentru a constitui un punct de 
reper in aprecierea eforturilor pe 
care țara noastră le face în dome
niul electronicii.

Fabricarea in țâră, într-un viitor 
apropiat, a unor componente cu cir

cuite larg integrate, inclusiv a mi
croprocesoarelor este înțeleasă de 
specialiștii noștri ca o sarcină de 
mare răspundere, căci, deși neîn
semnate ca dimensiuni și greutate 
(un microprocesor cintărește sub 10 
grame), ele sint de importanță ma
joră ca investiție și concentrație de 
talent. Dar. așa cum ține să preci
zeze ing. dr. C. Bulucea, deși sint 
binecunoscute si popularizate avan
tajele folosirii microprocesoarelor, 
mai puțin știut este că pentru fa
bricarea ior sint necesare instalații 
și utilaje specifice, de înaltă tehni
citate, computerizate (unele chiar cu 
microprocesoare), produse doar de 
cîteva firme străine și care func
ționează numai in spatii cu condiții 
de temperatură, umiditate, desoră- 
fliire și lipsă de vibrații, nerealizate, 
pină in prezent, in nici o ramură 

a economiei noastre naționale, tn 
plus, inginerii noștri sint handicapați 
încă „din start" de limitările la ex
port practicate de unele țări dețină
toare de utilaje și tehnologii spe
cifice unei industrii microelectro
nice. Aceasta fiind situația, fabri
carea și folosirea microprocesoarelor 
in țara noastră a ui-mat să fie tra
tată prin eforturile paralele și con
jugate ale specialiștilor de aplicații 
și ale celor de semiconductoare : in 
timp ce primii realizează proiectele 
și prototipurile cu componente din 
import, ceilalți creează baza mate
rială necesară, după care vor pro
iecta și produce microprocesoarele 
mult așteptate.

Dar in afara electroniștilor, pentru 
realizarea acestui obiectiv se cere 
sprijinul activ și eficient al celor
lalte sectoare ale economiei. Micro
electronica este o tehnică a perfec
țiunii care presupune asimilarea unor 
tehnici și tehnologii de virf in chi
mie. metalurgie, construcții de ma
șini etc., care vor trebui să asigure 
asimilarea in țară a materialelor 
ultrapure și speciale necesare aces
tei industrii.

Avind în vedere capacitatea spe
cialiștilor noștri și sprijinul pe linie 
de investiții acordat de statul nostru 
în cadrul programului prioritar de 
microelectronică, angajamentul pe 
care conducerea întreprinderii „Mi
croelectronica" și l-a asumat in fața 
secretarului general al partidului de 
a produce încă din anul 1982 primele 
componente electronice larg integra
te este un angajament realist.

Răspunderea ce revine tuturor în 
finalizarea acestui obiectiv este 
imensă dacă se are in vedere faptul 
că potențialul industriei românești 
poate fi valorificat cu eficientă ma
ximă numai incorporind la scară tot 
mai amplă instalații de automatizare 
și cibernetizare evoluate la nivelul 
actual al electronicii pe plan mon
dial.

Vlaicu RADU

BUCUREȘTI

Modacrilica — un nou 
tip de fibră sintetică

Specialiștii de la Institutul cen
tral de chimie au pus la punct, 
pentru prima dată in țara noastră, 
tehnologia realizării unui nou tip 
de fibră sintetică, denumită moda- 
crilică. Procedeul se bazează pe un 
copolimer special care conferă fi
brei proprietăți fizico-mecanice ase
mănătoare cu cele ale melanei, dar 
care prezintă inflamabilitate redu
să și stabilitate bună în mediu 
chimic.

Noul procedeu are, in comparație 
cu cele aplicate pe plan mondial, 
avantajele evitării folosirii unor 
solvenți scumpi, toxici și greu de 
recuperat, reducerii duratei de 
polimerizare de la circa 16 pre la 
1,5—2 ore. Totodată, copolimeriza- 
rea în mediu apos se realizează la 
temperaturi relativ scăzute și. pre
siuni mici, ceea ce conduce la ob
ținerea unor importante economii 
energetice.

Din punct de vedere al proprie
tăților fizico-mecanice și al infla- 
mabilității, fibrele sint la nivelul 
celor ce se fabrică pe plan mon
dial.

Procedeul, care constituie su
biectul unei invenții, brevetată re
cent, urmează să fie aplicat la sca
ră industrială la Combinatul de fi
bre sintetice Sâvinești. Se preco
nizează ca producția de fibre mo- 
dacrilice să asigure întreg necesa
rul unităților producătoare și tot
odată cantități importante pentru 
export.

(Agerpres)

SUCEAVA

Producție netă peste 
prevederile planului

Acționind cu hărnicie pentru rea
lizarea ritmică a producției fizice, 
pentru reducerea consumurilor spe
cifice de materii prime, materiale 
și energie, colectivele de oameni 
ai muncii din unitățile industriale 
ale județului Suceava au realizat, 
peste prevederile planului, o pro
ducție neta in valoare de peste 30 
milioane lei. In perioada care a 
trecut din acest an, costurile ma
teriale au fost reduse cu 26 mili
oane lei. Totodată, beneficiarilor 
le-au fost livrate in plus 9 000 tone 
minereu mangan marfă, 1 000 tone 
pirite. 118 tone zinc, mașini-unelte 
de prelucrat metale prin așchiere 
în valoare de 19 milioane lei, 5 200 
mc cherestea. 25 750 mp furnire es
tetice, 320 000 mp plăci fibrolem- 
noase și innobilate din lemn, con
fecții textile în valoare de 2,9 mi
lioane lei și alte produse. (Sav» 
Bcjinariu).

CÎMPIA TURZII

Noi sortimente 
din oțeluri speciale

în acest an, colectivul Combina
tului metalurgic din Cimpia Turzii 
a asimilat in fabricație noi sorti
mente din oteluri speciale, printre 
care produse pentru industria elec
trotehnică și aeronautică, electrozi 
inoxidabili cu conținut scăzut de 
carbon, cabluri pentru benzi trans
portoare. profile de oțel pentru au
toturisme. Au fost aplicate și o 
seamă de tehnologii, noi, care asi
gură o calitate superioară a produ
selor. consumuri mai scăzute de 
materii prime, materiale și ener
gie. (Alex. Mureșan).
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0 RĂSPUNDERE CARE SE ONOREAZĂ PRIN RĂSPUNDERE Clntece revoluționare

DIVERS
Pasiune 
marinărească

Nicolae Balcangiu a împlinit 
un sfert de veac de cind mun
cește in 
șef de echipaj pe un cargou 
ritim. In timpul său liber 
și constructor de nave, 
precis, de navomodele.

Pasiunea lui a înzestrat 
milia cu o întreagă flotă, 
care reținem numele celor 
frumoase nave : „Silvia", , 
na“, „Cătălina".

Sint numele soției și ale celor 
două fete ale sale.

navigație. Acum este 
ma- 
este 
Mai

fa- 
din 
mai 

„Iri-

Cine 
se aseamănă...

Deși lucrau in același dome
niu și in același județ, Vaslui, 
Aspazia Sîngiu — gestionară la 
bufetul din Dobroslăvești, și 
Elena Sava — de la magazinul 
din Rebricea, nu s-au cunoscut. 
Pină acum. Vor avea insă pri
lejul să se cunoască in sala tri
bunalului, intrucit isprăvile lor 
parcă sint trase la indigo.

Amindouă au fost surprinse 
vinzind mărfuri cu suprapreț. 
Prima — 2 025 sticle cu bere, 
creindu-și un plus de 2 328 lei. 
A doua — 865 sticle cu ulei co
mestibil, creindu-și un plus de 
1 970 lei. După aceste două plu
suri, urmează două gestionare 
in minus.

N-au găsit altă... 
proptea ?

Ne-a telefonat profesorul de 
biologie Ioan Huzdup de la 
Casa pionierilor și șoimilor pa
triei din Botoșani și ne-a între
bat :

— Ați auzit de „arborele pa
godelor" 7

— Am auzit. Este unul din 
monumentele naturii. Se întâl
nește foarte rar nu numai in 
țara noastră, ci chiar și in ținu
turile de baștină din Extremul 
Orient.

— Știați că avem și noi, tn 
județul Botoșani, o astfel de ra
ritate ?

— Nu știam, dar...
— Dar să vedeți. Acest arbo

re se află pe strada Mihail Ko- 
gălniceanu, in incinta Stației de 
utilaje pentru transport con
strucții din Botoșani. De la un 

► timp se află in mare pericol. In 
: loc să-l ocrotească, așa cum 

scrie pe tăblița agățată^ de el, 
f lucrătorii ' . • »*

acest 1...---------
drept... proptea pentru diferite 
materiale. Degeaba le-am ex
plicat, i-am rugat, i-am implo
rat. Poate inserați o r™" 
„Faptul divers", că altfel 
chip...

Ceea
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ce am și făcut.

notă la 
nu-i

I

cincilo ?
Ați auzit 
de

Profesorul de educație fizică
Martin Lang din Sibiu este un 
pasionat crescător de animale 
mici pentru blană. A început cu 
creșterea iepurilor și a conti
nuat cu nutrii. Pasionat de tot 
ce e nou în acest domeniu, pro
fesorul sibian și fiii săi au în
ceput să crească acum... cin
cilo. Ce este cincila ? Este un 
animal care seamănă deopotri
vă cu veverița și cu iepurele, 
dar, spre deosebire de acestea, 
cincila are o blană extrem de 
fină, frumos colorată, cu nuanțe 
de alb, argintiu și negru. De 
unde și valoarea ei foarte mare.

„Prietenul meu 
cu prietenii lui"...

Radu Trușcă din București, 
strada Dreptății nr. 12, s-a dus 
după cumpărături prilejuite de 
invitarea unor musafiri acasă, 
la ziua lui de naștere. După ce 
și-a umplut sacoșa, s-a intilnit. 
cu un prieten pe care nu-l mai 
văzuse de mult și au intrat să 
ciocnească o bere, unde au dat 
de încă doi prieteni ai prietenu
lui său. Înainte de a termina 
berea din pahar, Trușcă s-a dus 
să dea un telefon, dar cind s-a 
întors nu mai era nici urmă de 
prieten și de prietenii prietenu
lui său, care dispăruseră cu sa
coșă cu tot. „In sacoșă, in afară 
de cele cumpărate pentru mân
care și niște țuică — ne scrie 
Trușcă — aveam toate actele 
mele, inclusiv certificatul de 
naștere. Necăjit, nu mi-arn mat 
sărbătorit ziua. Așa că îl rog 
pe prietenul meu și pe prietenii 
prietenului meu, care s-au os
pătat pe săturate cu cele din 
sacoșă, să nu-mi «mănince» și 
actele, și să mi le trimită acasă".
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Joacă 
periculoasă

In timp ce Florin Groza, teh
nician silvic din comuna Suatu, 
județul Cluj, era plecat cu tre
buri in județul Arad, iar soția 
sa, gestionară la cooperativă, 
se dusese după marfă in orașul 
Gherla, cei doi copii ai lor, râ
mași acasă, s-au luat cu joaca. 
După o vreme, a venit să se 
joace cu ei și un băiețel din ve
cini, în vîrstă de 8 ani. La un 
moment dat, unul din copiii 
gazdei, in virstă de 6 ani, a dat 
intr-un dulap de pușca de vină- 
toare a tatălui său. Tot jucîn- 
du-se cu ea, o detunătură pu
ternică a făcut ca băiețelul din 
vecini să-și piardă viața.

I realizată de
POPA

I
I

I
Rubrică
Petre_____
și corespondenții „Scinteu"^^

...Secretarul U.T.C. — vicepreșe
dinte al consiliului oamenilor mun
cii. Iată o realitate înrădăcinată 
adine, de cîțiva ani, în viața fie
cărei întreprinderi industriale, de 
transporturi, construcții, comerț, 
precum și a unităților agricole de 
stat, a institutelor de proiectare și 
cercetare. O realitate care atestă, 
încă o dată, adevărul că tînăra gene
rație participă tot mai activ nu nu
mai la producerea bunurilor mate
riale, ci și la adoptarea actelor de
cizionale proprii. sistemului demo
crației noastre muncitorești, la via
ța politică a țării.

Cum își exercită secretarul comi
tetului U.T.C. această înaltă răspun
dere ? Este ea astfel folosită incit 
să asigure prezența cit mai activă a 
tinerilor la adoptarea și înfăptuirea 
hotărîrilor consiliului, la transpune
rea în fapt a măsurilor menite să 
contribuie la îmbunătățirea continuă 
a condițiilor lor de muncă și viață? 
în rîndurile ce urmează, prin cu- 
vîntul unor secretari ai comitetelor 
U.T.C. din importante întreprinderi 
industriale, vom încerca să dăm cî- 
teva răspunsuri — care nu pot, fi
rește, epuiza o problematică atît de 
largă — menite să contureze anu
mite concluzii de ordin practic.

— Nu lipsiți, tovarășe Matei, de 
pe lista participanților la dezbaterile 
din consiliul oamenilor muncii a- 
proape niciodată. Să însemne asta 
că toate problemele legate de mun
ca tinerilor pe care le-ați ridicat 
și-au găsit soluționarea ?

— Foarte multe — da, ne spune 
Dumitru Matei, secretarul comi
tetului U.T.C. de la întreprinderea 
mecanică fină din Capitală. Aș pu
tea înșira aici o listă întreagă. Asta 
nu înseamnă că toate. Deși am ri
dicat-o de mai multe ori, problema 
constituirii unui număr corespunză
tor de brigăzi ale tineretului, care 
să cuprindă practic pe toți tinerii, 
nu a intilnit receptivitatea necesară 
în cadrul consiliului nostru. Nici 
pină acum nu m-am dumirit de ce. 
Nu pot fi decît două cauze : ori eu 
n-am reușit să prezint consiliului 
argumente convingătoare, referitoare 
la activitatea celor două brigăzi, la 
experiența pozitivă acumulată pină 
acum, ori există o anumită reținere 
față de această idee. Dar și îri acest 
caz tot eu, ca reprezentant al tine
rilor și vicepreședinte al C.O.M., 
trebuie să lupt, în calitatea pe care 
mi-o conferă învestitura, împotriva 
ei. Și sînt convins că voi reuși.

— Are întotdeauna greutate cu- 
vîntul secretarului U.T.C. în consi
liul oamenilor muncii ?

— Dacă cunoaște bine problemele 
pe care le ridică și dacă le argumen
tează, are — vine prompt răspunsul 
tovarășului ing. Traian Busan, 
secretarul comitetului U.T.C. de la 
întreprinderea de sticlărie-menaj

Tg. Jiu. în ce mă privește, pot spu
ne că aproape majoritatea proble
melor pe care le-am adus în discu
ția consiliului — mă refer la poli
calificarea tinerilor. întărirea disci
plinei tehnologice, la produsele pen
tru export, crearea de condiții pen
tru completarea studiilor la liceul 
seral etc. — au fost analizate cu 
atenție și s-au găsit soluții.

— Există și probleme pe care ti
nerii v-au cerut să le ridicați și pen
tru care nu s-au găsit soluții ?

— Sînt. Dar mi-e greu, acum, să 
vă spun că e vorba de vina consiliu
lui. Poate, mai degrabă, cauza tre
buie căutată in modul în care eu 
le-am ridicat. De exemplu, lipsa

tul de vedere al tinerilor n-a avut 
ecoul cuvenit ?

— Au fost, deși — ca să fiu corect 
— astăzi vorbim despre ele la 
timpul trecut. într-o perioadă, prin 
anii 1979 — 1980, se discuta foarte 
mult despre indisciplina tinerilor, 
mai ales despre instabilitatea lor in 
muncă. Am explicat atunci că „feno
menul" are și un caracter obiectiv. 
Multi tineri nu aveau asigurate con
diții de locuit, se confruntau în mod 
firesc cu anumite greutăți și, la rîn- 
dul lor, creau greutăți întreprinderii: 
întîrziau la program, unii nu-și reali
zau normele etc. Ce am făcut in 
această situație ? Am prezentat In
tr-o ședință a consiliului oamenilor

Cum isi exercită secretarul comitetului U.T.C. calitatea>
de vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii

spațiilor pentru microcantine, ab
sența unor cămine pentru nefami- 
liști, a unor terenuri pentru practi
carea sportului le-am enunțat, prin
tre altele, în ședințele C.O.M. Dar 
n-am venit niciodată cu propunerea 
ca asemenea probleme să facă obi
ectul distinct al unei analize a con
siliului. Or, în calitate de Vicepre
ședinte, aveam și obligația și dato
ria s-o fac. Cuvintele pe care le ros
tesc acum nu exprimă o sinceritate 
de ocazie, ci o autocritică pe care 
am s-o traduc în fapte.

— După părerea mea există un 
singur mod — ne spune Florian Po
pescu, secretarul comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea optică română 
din Capitală — de a asigura prezen
ța tinerilor la elaborarea hotărîri
lor consiliului oamenilor muncii. A- 
cest mod constă în consultarea aten
tă și responsabilă a tinerilor înain
te de luarea deciziilor în consiliu 
și prezentarea rezultatului acestei 
consultări în ședințele C.O.M. Este 
o practică pe care eu, personal, o 
folosesc curent și, în majoritatea ca
zurilor, a dat rezultate pozitive. Așa 
am procedat cînd s-au analizat pro
bleme cum sint aprovizionarea teh- 
nico-materială și influenta ei asupra 
realizării ritmice a planului, fluc
tuația noilor încadrați și cauzele 
acesteia, îmbunătățirea condițiilor 
sociale ale oamenilor muncii din în
treprindere ș.a.

— Spuneați, în majoritatea cazu
rilor. Au fost și situații cînd punc

muncii concluziile sondajului efec
tuat de comitetul U.T.C. asupra in
stabilității și indisciplinei tinerilor, 
precum și măsurile de educație pe 
care le-am luat în acest scop. în 1981 
s-a asigurat repartizarea a 151 de 
locuințe din fondul de stat. Iar as
tăzi, și ca rezultat al muncii de edu
cație desfășurate de noi, și ca re
zultat al condițiilor create, nu se 
mai vorbește în aceiași termeni des
pre indisciplina tinerilor..

— Sînteți reprezentantul în C.O.M. 
a peste 3 500 de tineri. E greu de 
îndeplinit acest mandat ? Ce tre
buie făcut pentru a reuși în înde
plinirea prerogativelor ce vă revin ?

— Ar fi nerealist să afirm că e 
ușor — ne spune Vasile Ilea, secre
tarul comitetului U.T.C. de la în
treprinderea de piese auto Sibiu. Ca 
să reprezinți glasul tinerilor în 
C.O.M. trebuie în primul rind să 
faci totul, în calitate de secretar, 
pentru a le cunoaște cit mai bine 
opiniile. Apoi, ca acest glas să se 
continue și'în faptele de muncă 
trebuie să faci totul ca hotărîrile 
C.O.M. să fie cunoscute la timp și

bine de tineri. Iată de ce în calita
te de secretar al comitetului U.T.C. 
sînt preocupat în egală măsură atît 
de înregistrarea și cunoașterea prin 
toate mijloacele — începînd cu adu
nările generale ale U.T.C. și conti- 
nuînd cu cele ale oamenilor muncii 
— a propunerilor pe care le fac ti
nerii, cit și de difuzarea operativă 
a hotărîrilor adoptate de organul de 
conducere colectivă al întreprinderii 
în rîndui tinerilor. A fi purtător de 
cuvint al tinerilor înseamnă a fi și 
autor de soluții pentru rezolvarea 
problemelor ridicate. In ce mă pri
vește, așa procedez și cînd aduc la 
cunoștința consiliului solicitări ale 
tinerilor Și cînd retransmit tinerilor 
deciziile acestuia. Așa am procedat 
anul trecut în cazul unor probleme 
ca necesitatea policalificării, redu
cerea consumului de metal, a im
porturilor, creșterea numărului de 
locuri în căminele de nefamiliști 
(creștere care s-a realizat în bună 
parte și prin contribuția tinerilor), 
amenajarea de terenuri de sport etc. 
Dacă în toate aceste situații s-au 
adoptat soluții bune, acest lucru se 
datorește și faptului că ideile au 
pornit de la tineri și tot ei au con
tribuit, în cea mai mare parte, la 
realizarea lor.

...Cîteva răspunsuri din multe, 
multe altele posibile. Nu sînt, fără 
îndoială, nici cele mai complete, nici 
deținătoare ale unor experiențe de 
excepție. Ele demonstrează însă fap
tul că exercitarea de către secreta
rul U.T.C. a calității de vicepre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii se înscrie tot mai pregnant ca o 
realitate evidentă a democrației 
noastre muncitorești. Și a eficientei 
ei. Atunci, firește, cînd secretarul 
comitetului U.T.C. își asumă întrea
ga răspundere cu care a fost înves
tit. Iar însemnările de față — prin 
intervențiile interlocutorilor — nu 
fac altceva decît să se constituie și 
într-un parțial schimb de experiență 
pe această temă. Care, dezvoltat în 
activitatea practică de către organe
le și organizațiile U.T.C., poate da 
rezultate și mai bune în toate uni
tățile.

Acesta este și scopul, și îndem
nul rindurilor de față.

Constantin PRIESCU 
Virgil GHEORGHIȚA

pentru tineret
In seria numeroase

lor și variatelor ma
nifestări de amploare 
ce au marcat festiv, pe 
înfreg cuprinsul țării, 
sărbătorirea a șase de
cenii de la crearea 
Uniunii Tineretului 
Comunist și a unui 
sfert de veac de la în
ființarea Uniunii Aso
ciațiilor Studenților 
Comuniști din Româ
nia se înscriu și e- 
dițiile jubiliare de 
„Cintece pentru tine
ret", apărute cu cîte
va zile în urmă. Sînt 
ediții care consemnea
ză, sub forma discului 
și a. partiturii, unele 
dintre cele mai va
loroase creații corale 
din acest domeniu te
matic ale compozitori
lor noștri, dintre care 
multe au fost consa
crate in repertoriu! 
curent al formațiilor 
artistice, deopotrivă 
profesioniste și de a- 
matori, in cadrul par
ticipării la concursuri 
și festivaluri de gen, 
pină la integrarea. în 
acțiunile de anvergură 
și • rezonantă națională 
ale „Cîntării Româ
niei", sau concursului 
Cîntecului politic pen
tru tineret — noiem
brie 1981.

Realizate sub egida 
șl cu directa colabo
rare a Comitetului 
Central al Uniunii Ti
neretului Comunist la 
Casa de discuri „Elec- 
trecord" și, respectiv, 
Editura didactică și 
pedagogică, discul și 
volumul conțin lu
crări corale de Radu 
Paladi, Marin Con
stantin, Radu Șerban, 
Laurențiu Profeta, Ma

rius Teicu, Gheorghe 
Bazavan, Temistocle 
Popa, Vasile Timiș, 
Adalbert Winkler, Cza- 
ko Adam, pentru a 
nu cita decît cîteva 
nume, pe versuri de 
George Țărnea, Nina 
Cassian. Adrian Pău- 
neseu, Nicolae Dragoș, 
Constantin Cîrjan, Vic
tor Tulbure sau loan 
Meițoiu. Muzică a că
rei inspirație melodi-

MUZICAL
că. sugestie ritmică și 
inveșmintare armoni
că alătură momente 
de expresie profund 
mobilizatoare, robus
tă, viguroasă și caldă 
inspirație evocatoare, 
sprijinită pe versuri 
cu un mesaj de sim
țire autentică, reuni
re fericită a mijloace
lor artistice prin in
termediul cărora sint 
redate nobilele senti
mente patriotice ; sînt 
atribute cuvenite pe 
drept lucrărilor conți
nute în edițiile de 
față.

Discul sugestiv in
titulat „Anii marii iu
biri" reunește. în ver
siuni stereofonice de 
calitate, înregistrări 
ale unor ansambluri 
artistice prestigioase. 
Astfel, alături de Cu
rul Radioteleviziunii 
române și cel al Fi
larmonicii clujene, sînt

prezente formații de 
tineri, de la corul An
samblului artistic al 
U.T.C., corul Conser
vatorului „Ciprian Po- , 
rumbescu" și grupul 
„Song“ al Casei de 
cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa" 
pină la ansamblurile 
corale ale liceului de 
artă „George Enescu" 
sau liceului „Mihai 
Viteazul".

„Cintece pentru ti
neret" este genericul 
volumului de muzică 
corală ce îmbrățișează 
o arie tematică va
riată, piese dedicate 
personalității tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
(„Celui ce-n fruntea 
țării e o rază"), parti
dului („Ctitor unui 
ev aprins", „Cum tu, 
Partid, ne-ai învățat"), 
patriei („Urmași de 
bravi eroi", „Pe nimb 
de vulturi"). tinerei 
generații, misiunii sale 
istorice, idealurilor și 
năzuințelor împlinite, 
uteciștilor și studenți
lor comuniști („Ti
nerețe, gînd curat" 
„Ani de studenție", 
„Uteciștii", „Anii ma
rii iubiri", „Magistra
la albastră" sau „Ti
nerețe, hai pe șantie
re"), păcii („Viața-i 
bunul suprem", „Vrem 
pace pe Terra"). Iată 
doar cîteva repere 
semnificative pept/u 
desemnarea ac*‘,.or 
două adevărate Eveni
mente editoriale, atît 
pe planul conținutului, 
cit și al prezentării. 
(Grafica : Dan Io- 
nescu).
Gabriel TOMESCU ]

Pe valea Oituzului, 
la peste 600 me
tri altitudine, într-un 
cadru natural îneîn- 
tător, hanul „Brețcu- 
Oituz" oferă — în 
orice anotimp — con
diții optime pentru 
odihnă și reconforta- 
re. înconjurat, de cul
mile domoale ale 
munților Brețcului, 
Oituzului și Nemirei, 
hanul este o bază 
ideală de plecare în 
drumeții pe cărări noi. 
Această frumoasă uni
tate turistică se află

la doi km de locali
tatea Brețcu, pe șo
seaua .națională Bra
șov — Tg. Secuiesc — 
Gh. Gheorghiu-Dej 
(D.N. 11, km 81). Ea 
dispune de 70 locuri 
de cazare în camere 
cu confort modern și 
căsuțe de vacanță 
pentru sezonul esti
val, precum și de un 
restaurant cu terasă. 
In imediata apropie
re, păstrăvăria Oituz 
și pîrîul cu același 
nume invită pe cei a-

matori de pescuit 
sportiv.

Și la întorsura Bu
zăului (D.N. 10 Bra
șov — Buzău, km 46) 
hanul „Pasul Buzău
lui" asigură vizitato
rilor posibilități de 
cazare confortabilă (40 
de locuri), cu încălzire 
centrală și masa la 
restaurantul unității. 
Pitorescul împrejuri
milor constituie o pu
ternică atracție pen
tru turiști.

în fotografie : hanul 
Brețcu — Oituz.

-

Printre atîtea atitudini iconoclas
te și iconodule, care împresoară cu 
forța patimei gloria poetului Adrian 
Păunescu, o judecată critică obiec
tivă se strecoară cu greu în miezul 
operei sale, căci rareori se poate în- 
tilni în istoria unei literaturi un 
scriitor care să fie atît de contro
versat, atît de adulat de unii și atît 
de detestat de alții. E un semn că 
poetul își face simțită prezența, că 
scrisul său are impact real cu pu
blicul, că opera lui atinge sufletul 
cititorilor, satisfăcîndu-i pe unii ți 
nemulțumindu-i pe alții. Literatura 
sa nu e niciodată călduță, scrisul 
său (interviu, reportaj, note de că
lătorie, eseu critic, poezie) zgilțiie 

. coștiințeje ațipite, înaripează visuri, 
, cheamă la acțiune și autodepășire, 

veștejește inerția spiritului, biciu
iește comoditatea gindirii, dezvăluie 
adevăruri, strivește dogme, bla
mează uritul moral șl estetic, pro
clamă, negru pe alb, binele, fru
mosul, luciditatea activă și umanis
mul. Poetul are o forță de uriaș și, 
scuturînd pomul pentru a-i înlătura 
merele putrede, nu poate, întot
deauna, să evite și căderea unor
fructe sănătoase. Uneori i se po
trivește proverbul : „unde dai și 
unde crapă..."

Dar, vorba strălucitului scriitor 
Fănuș Neagu, înscrisă pe coperta 
interioară a cărții „De la Birca la 
Viena și înapoi" : „Reportajul lui 
Păunescu e înainte de toate unul de 
atitudine, adevărul sare din pagină 
ca miezul dintr-o ceapă zdrobită cu 
pumnul (și ustură și-i bun și stîr- 
nește lăcomie), vfulgeru!. aparent li
ric și aparent hrănit de curcubee, e 
un arc al îndoielii, un cîrlig veninos 
umblînd prin crăpăturile pămintuiui, 
strigătul doare, suspinul are ghimpi, 
in creștet, gerul frige, apăsarea în
gheață". Temperament vulcanic, vo
luntar, bătăios și neastîmpărat, po
etul este mistuit de o enormă sete 
de cunoaștere. Pentru a și-o potoli 
desfundă mereu izvoare proaspete, 
evită băltoacele stătute, chiar daca 
în ele se oglindește seninul cerului 
ori luna, ocolește căile bătătorite, 
o ia pieptiș, de-a dreptul spre țintă, 
observă, compară, cîntărește, judecă, 
uneori aspru, dar cinstit și cu min
tea proprie, nu din birou sau din- 
tr-un turn izolat de ivoriu, ci din 
inima vieții, din mijlocul realită
ților și al oamenilor care gîndesc.

*) Adrian Păunescu : „De la Bîrca 
la Viena și înapoi", editura „Sport- 
Turism".

muncesc, se bucură și suferă, con
struind cu pasiune și pricepere o 
lume nouă. Asemeni lui Cotruș, a- 
semeni unor mari poeți de la în
ceputurile veacului nostru. Adrian 
Păunescu se integrează scriitorilor 
care au ca deviză de viată pasiunea 
devorantă de a-și schimba mereu 
locul, călăuziți de dorul de a 
umbla, pe care-1 definește magistral 
Baudelaire ,în faimoasele sale ver
suri din Călătoria („Drumeții neaoși 
însă sînt numai cei ce pleacă / Doar 
ca să plece (...), Cei cu dorinii fu
gare ca nourii și care / Visează, cum 
visează asaltul un recrut, / Flăcări 
necunoscute, imense schimbătoare, / 
pe al căror nume mintea în veci nu

pre oamenii de astăzi de lâ noi care 
au realizat prin revoluția socialistă 
un adevărat salt în istoria și în con
diția umană. Astfel, scriitorul reu
șește să realizeze din țăndări de 
gînd și pietre prețioase, așezate în
tr-un splendid mozaic, un admira
bil portret etnopsihologic al români
lor. Poetul gîndește înaripat, dar 
și ca un bun gospodar, cu în
drăzneala și fantezia unui ar
tist, de aceea paginile cărții lui 
nu se aplatizează, ci, dimpotri
vă, își păstrează, pe orice temă, 
vibrația poetică, stilul său răminînd 
mereu metaforic și aforistic. Am 
putea menționa multiple aforisme 
— metaforice : „Muntele n-are ca

l-a știut!" — trad. Al. Philippide). 
Această stare temperamentală, pe 
care am numi-o neastîmpăr sau 
dor de ducă, îl caracterizează pe 
Adrian Păunescu. și faptul nu e greu 
de susținut, autorul însuși o mărtu
risește : „Iar eu nici poet n-am fost 
atîta cit s-ar fi cuvenit, nici proza
tor, nici gazetar, nici profesor de 
română, ci am fost mai ales călător 
(s.n.)“. Dar călătoria pentru poetul 
român nu este doar o chemare 
temperamentală, ci și una rațională, 
izvorîtă dintr-o nevoie de cunoaș
tere, căci dacă gustul călătoriei 
este la fel de vechi și de înrădăcinat 
în ființa umană ca și literatura, 
veacul nostru îi aduce ceva nou 
care'face ca funcției gnoseologice 
să i se adauge sentimentul de soli
daritate cu soarta mulțimilor, con
vingerea că omenirea se află în 
marș spre o fericire sau spre o ca
tastrofă și alegerea depinde mai a- 
les de înțelepciunea umană, de cu
noașterea reciprocă. Mai întîi, Pău
nescu ține — pe bună dreptate — să 
ne cunoaștem pe noi înșine, căci 
„sîntem copiii unui loc anume șl nu 
știm să privim la toate decît cu o- 
chii dăruiți de acel loc. Acasă e 
salvarea de tristețe și de tot ce e 
coșmar în gînd". Prima parte a 
cărții este o suită de poeme în pro
ză despre acest acasă, despre va
lorile noastre materiale și spirituale, 
despre satul natal, bunici și părinți, 
despre istoria noastră eroică și des

racter de clasă — gîndește poetul în 
Austria. Iarba n-are caracter de 
clasă. Dar are. precis, caracter de 
clasă felul în care știm să le gospo
dărim"...... .Singurătatea nu e națio
nală, ci e planetară...", „Noul este 
aerul de care are nevoie cetățeanul 
român în lupta cu timpul și nu ră- 
mînerea în urmă". „Istoria ne în
vață să fim noi înșine și nu ab
stract, ci în condițiile timpului".

Plecînd la drum, poetul rămîne 
poet și gînditor, neavînd și nepu- 
tind să devină „un descriptiv". El 
știe cu Boileau din Epistola a IX-a 
că „nimic nu este frumos ca ade
vărul" și luptă și se zbate pen
tru descoperirea lui. Păunescu 
privește peste tot, în țară și 
în străinătate, lucrurile de sus în 
jos, de la altitudinea demnității 
scriitorului și de aceea vede foarte 
adine. Atunci cînd se lasă însă is
pitit de altă altitudine, coborînd pe 
locuri comune, atunci și observația 
sa devine mai cenușie, mai estom
pată, mai inexpresivă. Dar, în ge
neral, observația, meditația, reacția 
sa din paginile cărții sînt insolite și 
vii, de o tulburătoare autenticitate : 
sînt interesante și captivante, dar nu 
întotdeauna prin valoarea lor in
trinsecă, ci mai ales prin dezinvol
tura atît de originală a autorului ; 
sînt animate de gînduri înalte șl 
sentimente umaniste, profund pa
triotice, nelipsind însă nici toposu- 
rile ușor anoste și seci, naive cîte-

odată, îngemănate cu truismul, dar, 
cel ijaai adesea, orice scrie el 
e de un inedit fermecător ; sînt 
cutremurătoare, prin adevărul și 
vibrația umană din ele, dar și 
cam căutate, unde și unde, cu 
intenția deliberată de a șoca ; sînt 
încărcate ’ de gînduri îndrăznețe, 
pertinente, iscoditoare, deschiză
toare de zări noi, dar și pleșuve, din 
cînd în cînd, ca un munte uriaș de 
piatră golaș. Ceea ce e dominant, 
insă, e bogăția reliefului spiritual, 
strălucirea autentică din majorita
tea paginilor de mare valoare poe
matică și gnomică.

Asemenea lui Dinicu Golescu 
altădată in însemnare a călătoriei 
mele și Codru Drăgușianu în Pere
grinul transilvan, Adrian Păunescu 
se Simte acasă, ori pe unde s-ar 
afla, și ceea ce vede, cunoaște și 
înțelege, compară cu ce a lăsat a- 
casă, animat' de un puternic senti
ment patriotic, de dorința de a face 
bine pentru țara sa.

„De aici de la Viena — scrie po
etul — visez o Românie vitează, 
dezvoltată, liniștită și puternică. O 
Românie ca o cumpănă 1“ O visea
ză astfel fiindcă știe că așa este ; 
așa a și înfățișat-o, dealtfel, citito
rului în primele o sută de pagini și 
în numeroase alte pasaje de mai 
tîrziu. Caracteristic scriitorilor au
tentici, cu o personalitate accentua
tă, este faptul că în orice domeniu 
tematic, de gen sau specie literară 
s-ar manifesta, își păstrează unita
tea viziunii și a registrului stilistic, 
ca parte inconfundabilă a forței lor 
creatoare. Aceasta se verifică din 
nou în cazul cărții „De la Birca la 
Viena și înapoi", unde întîlnim ele
mente și atitudini specifice din în
tregul univers artistic al lui Adrian 
Păunescu.

Cartea aceasta a lui Păunescu, De 
Ia Bîrca la Viena și înapoi, se înca
drează greu într-un anume gen sau 
specie literară, pentru că e și r^r 
portaj, și note de drum, și esqa -ii 
poem, și multe altele. Se încadrfe ;ă 
însă perfect în categoria cărților 
bune, utile și plăcute, a cărei apa
riție se datorează și editorului de 
gust și de mare solicitudine, Gheor
ghe Constantinescu, director al edi
turii „Sport-Turism".

Un cuvint de laudă sinceră pentru 
ilustratorul de talent Andrei A. Pău
nescu, cel care însoțindu-1 pe autor 
în peregrinările sale îl și inspiră, 
făcîndu-se adesea confident și în- 
tîiul cititor.

Ion DODU BĂLAN

Constructorii 
și spiritul 

gospodăresc
Semnatarii unei scri

sori ne-au adus la cu
noștință unele aspecte 
privind carențe ale 
spiritului gospodăresc 
pe șantierul nr. 7 din 
Craiova al Trustului 
de instalații și auto
matizări București. 
Este vorba de negli
jențe în privința ca
zării in căminul șan
tierului, de lipsă de 
grijă față de unele 
materiale care stau 
risipite prin incinta 
unității, degradîn- 
du-se, de consum su
plimentar de energie 
electrică etc.

Consiliul Județean 
al sindicatelor Dolj, 
căruia redacția i-a tri
mis spre soluționare 
sesizarea, în urma 
verificărilor efectuate, 
împreună cu repre
zentantul sindicatu
lui și cu secretarul co
mitetului U.T.C. din 
unitate, a constatat că 
respectivele critici sint 
întemeiate. Pentru în
lăturarea neajunsuri
lor semnalate s-au

stabilit următoarele 
măsuri : executarea
reparațiilor generale 
la imobilul în care 
funcționează căminul, 
prilej cu care se 
va amenaja și o ca
meră pentru activi
tăți culturale și spor
tive ce va fi dotată 
corespunzător și pusă 
la dispoziția celor ca
zați aici ; se va ale
ge comitetul de cămin 
care se va ocupa de 
organizarea activități
lor din cămin și buna 
gospodărire a aces
tuia; organizația U;T.C. 
și grupele de sindicat 
din șantier vor orga
niza săptămînal ac
țiuni de muncă patrio
tică pentru stringerea 
materialelor, sortarea 
și depozitarea cores
punzătoare a acesto
ra în vederea refolo- 
sirii lor ; au fost a- 
mendați cei care au 
folosit ilegal radiatoa
re electrice, depășind 
astfel normele consu
mului de energie elec
trică. Organele sindi
cale, se arată în fina
lul răspunsului, vor ac
ționa sistematic pen
tru întărirea spiritului 
gospodăresc in uni
tate.

Pentru 
îmbunătățirea 
transportului 

în comun
Sînt vizibile efortu

rile ce se fac pentru 
ca transportul în co
mun din Capitală să 
se desfășoare cores
punzător — ne scria 
corespondentul volun
tar Andrei Stoica. Și, 
pe cele mai multe li
nii, acest lucru s-a 
realizat. Pe traseele 
din cartierul Militari 
persistă însă, de mal 
mult timp, o seamă de 
carențe.

în răspunsul trimis 
redacției, comitetul de 
partid al organizațiilor 
din întreprinderea de 
transport București, 
care a verificat șl so
luționat această sesi
zare, ne-a comunicat 
măsurile întreprinse 
pentru îmbunătățirea 
transportului in co
mun în zona respec
tivă. Se precizează că, 
din sondajele și ana
lizele efectuate de că
tre organele de spe
cialitate ale I.T.B., a

rezultat că, tntr-ade- 
văr, în cartierul Mi- 
'litari s-au înregistrat 
unele neajunsuri, da
torate in mare parte 
deficientelor de ordin 
tehnic și organizatoric 
din activitatea auto
bazelor Militari și Giu- 
lești. Ca urmare, au 
fost repartizate la cele 
două unități cadre de 
specialitate cu o bună 
pregătire profesională, 
s-au redistribuit mai 
multe utilaje noi și 
s-au luat măsuri ca in 
primul semestru al a- 
nului să se îmbunătă
țească nivelul tehnic 
și structura întregului 
parc din dotare. De a- 
semenea, se arată in 
răspuns, s-au reparti
zat autobuze supli
mentare pe traseele 
236, 136 șl 321, precum 
și trenuri de mare ca
pacitate pe liniile de 
tramvaie 13, 25, 35, iar 
în perioada următoa
re va fi dată in fo
losință o nouă linie de 
tramvaie — nr. 37 — 
între depoul I.T.B. Mi
litari și depoul Ale
xandria. Prin măsuri
le tehnico-organiza- 
torice adoptate și prin 
sporirea capacităților 
de transport pe une

le trasee din zona Mi
litari se vor asigura 
condiții mai bune de 
călătorit.

La fața locului, 
sesizarea 

s-a dovedit 
neadevărată

O condiție primor
dială, esențială, pe 
care o sesizare tre
buie să o întrunească 
pentru a-și putea a- 
tinge scopul de a con
tribui la îmbunătățirea 
muncii într-un sector 
sau altul, la înlătura
rea unor lipsuri și 
neajunsuri, o consti
tuie formularea ei cu 
bună credință. Tocmai 
această cerință, res
pectul pentru adevăr, 
a fost nesocotită de 
Nicolae Mihai din co
muna Necșești, jude
țul Teleorman, cînd 
s-a adresat redacției 
cu o „sesizare" în care 
a înșirat o seamă de 
fapte, ilegalități șl a- 
buzuri, ce ar fi fost 
comise, chipurile, de 
secretarul comitetului 
comunal de partid și 
primarul comunei, Ian- 
cu Pistol. Răspunsul

Comitetului Județean 
Teleorman al P.C.R., 
care a verificat sesi
zarea în prezența au
torului acesteia, este 
concludent în aceas
tă privință. In con
fruntarea cu realita
tea, se precizează, a- 
firmațiile din scrisoa
re s-au dovedit min
cinoase, nici una din 
faptele atribuite pri
marului nu s-a a- 
deverit. Dimpotrivă, 
comportamentul și co
rectitudinea semnata
rului scrisorii lasă de 
dorit. Exclus cu ani 
în urmă din rîndui 
membrilor partidului, 
cînd a executat și o 
pedeapsă penală, el a 
fost prins de primar 
cu porumb furat din 
C.A.P., faptă pentru 
care i s-au aplicat mă
surile legale corespun
zătoare.

Este locul să re
amintim că sistemul 
democrației noastre, 
legile statului nostru 
asigură suficiente ga
ranții pentru ca nici o 
persoană care a adre
sat, cu bună credință, 
sesizări organelor și 
organizațiilor de partid, 
de stat sau obștești, să 
nu poată fi trasă, in 
nici un fel, la răspun
dere pentru aceasta. 
In spiritul aceleiași 
griji față de apărarea 
intereselor cetățenilor, 
de protejare a lor 
împotriva celor care 
folosesc cu rea-cre- 
dintă. în mod abuziv, 
în scop de defăimare 
și calomniere, dreptul 
de petiționare, se pre
vede, de asemenea, că 
astfel de manifestări 
se pedepsesc în con
formitate cu prevede
rile legale.

Spicuiri din răspunsuri
• Comitetul executiv al Consiliului popular 

al municipiului Tîrgu Jiu s Pentru mai buna 
alimentare cu apă rece și caldă a blocurilor de 
locuințe de pe strada Păcii din municipiu s-a 
executat racordul la noua conductă de apă in
trodusă in zonă, s-a stabilit un program ju
dicios de funcționare a centralei termice, s-au 
controlat și reparat conductele din rețea.

• întreprinderea de transporturi auto Argeș :

Analizînd propunerea semnatarilor scrisorii a- 
dresate „Scinteii", s-a aprobat schimbarea orei 
de plecare a autobuzului de pe ruta Pitești — 
Hîrtiești, de la ora 19 la 19,30.
• Consiliul popular al comunei Pielești, Ju

dețul Dolj : S -au stabilit locuri corespunzătoa
re pentru depozitarea gunoiului de grajd de la 
complexul de îngrășare a taurinelor din sa
tul Pirșani. Pentru depozitarea gunoiului de-a 
lungul pirîului Teslui, Oficiul de gospodărirea 
apelor Dolj l-a amendat pe inginerul-șef al 
unității, C. Bogdan, cu suma de 2 000 lei.

• Uniunea județeană a cooperativelor agri
cole de producție Olt : Comitetul comunal de 
partid Radomirești a sancționat cu vot de blam 
pe Marin Lepădatu, șeful fermei zootehnice a 
C.A.P. Crăciunei, pentru prezentarea la servi
ciu sub influența alcoolului.

• Comitetul de partid al sectorului 3 Bucu
rești : Constatindu-se întemeiată sesizarea cu 
privire la abaterile săvîrșite de Paul Radu, șef 
de atelier în cadrul secției turnătorie fontă a 
întreprinderii „23 August" (pontări nelegale și 
favorizarea unor persoane Ia stabilirea procen
tului de acord), s-a hotărît sancționarea disci
plinară a acestuia, atît pe linie administrativă, 
cit și pe linie de partid, cu vot de blam cu a- 
vertisment. S-au recuperat de la cei în cauză 
sumele încasate necuvenit, cazul fiind prelucrat 
în toate locurile de muncă din secție.

• Comitetul județean Călărași al P.C.R. : Or
ganele agricole județene au stabilit măsuri pen
tru sprijinirea unităților cooperatiste din ca
drul consiliului unic Dragoș Vodă în acțiu
nile întreprinse pentru înlăturarea excesului de 
umiditate de pe terenurile agricole. De pildă, 
în C.A.P. Dragoș Vodă se vor executa în 
acest an lucrări de desecare a căror valoare 
depășește o jumătate de milion lei.

Gheorghe PÎRVAN
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
Am fost deosebit de impresionat de atenția și considerația ce mi-au 

fost rezervate în timpul ședeiii mele in frumoasa dumneavoastră țară. Sînt 
convins că prin persoana mea ați înțeles să exprimați stima dumneavoas 
t'ră pentru Liga Statelor Arabe și prietenia pe care Republica Socialistă 
România o poartă față de națiunea arabă. Exprimindu-vă recunoștința mea 
și dîndu-vă asigurarea că voi păstra cea mai frumoasă amintire despre 
vizita mea in România și audiența pe care ați binevoit să mi-o acordați, 
vă rog, domnule președinte, să fiți încredințat de considerația mea cea 
mai înaltă.

CHEDL! KLIBI
Secretar general al 

Ligii Statelor Arabe

Vizita delegației parlamentare 
din Republica Indonezia

Delegația parlamentară din Repu
blica Indonezia, condusă de Mashuri 
Saleh, vicepreședinte al Camerei 
Reprezentanților, care se află in țara 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale, a efectuat, joi, o vizită în 
județul Harghita.

Parlamentarii indonezieni au avut o 
întrevedere cu Iisif Szasz, vicepre
ședinte al M.A.N., președintele con
siliului popular județean.

Delegația indoneziana a vizitat în
treprinderea de tractoare din Miercu
rea Ciuc, unde a luat cunoștință de

De azi, în întreaga țară

„ȘTAFETA PĂCII"
o grandioasă manifestare a tineretului sportiv din România

începind de astăzi, pe 5 trasee din 
țară se yș. da startul unei grandioase 
acțiuni £ Jtțtulate „Ștafeta Păcii“, o 
manifestâre-chemare a tineretului pa
triei noastre pentru destindere, secu
ritate și înțelegere în lumea întreagă. 
„Ștafeta Păcii" se înscrie în cadrul 
amplelor manifestații pentru pace și 
dezarmare ale poporului nostru ini
țiate de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Plecarea și sosirea „Ștafetei Păcii" 
vor avea loc în orașele reședință de 
județ — în cadrul unor mari mani
festări ale tineretului sportiv pentru

ȘTIRI SPORTIVE
• Selecționata de fotbal a Româ

niei va întreprinde la mijlocul lunii 
mai un turneu de trei jocuri în Ame
rica de Sud. Fotbaliștii români vor 
întîlni în primul meci, la 12 mai, re
prezentativa Argentinei, deținătoa
rea titlului mondial, urmînd ca in 
continuare să joace cu echipa Peru
lui (la 15 mai) și cu cea a statului 
Chile (la 18 mai). De menționat că 
toate cele trei adversare ale selec
ționatei române sînt calificate pentru 
turneul final al Campionatului mon
dial de fotbal din Spania.

• Ieri, la Timișoara, pe canalul 
Bega, au început campionatele națio
nale de canotaj academic (probe de 
fond), competiție care reunește 260 
de sportivi (150 în probele masculine 
și 110 în cele feminine) din toate 
centrele nautice din țară. în prima 
zi s-au disputat patru probe femi
nine. în proba de 8 plus 1, victoria 
a revenit echipajului Centrului nau
tic A.S.E. București (Rodica Pușca- 
tu, Adriana Musteață, Maria Simion, 
Maria Olaru, Carolina Matei, Mihaela 
Armoșescu, Maiia Drobotă, Camelia 
Diaconescu și Viorica Vereș), cro
nometrat pe cei 5 500 m ai traseului 
cu timpul de 21’13” 5/10. în proba de 
2 vîsle a cîștigat cuplul Politehnicii 
Timișoara, format din Aurora Darko 
și junioara Maria Musteța. La 4 
plus 1 vîsle a cîștigat Metalul Bucu
rești (Florica Babu, Tltie Taran, 
Maricica Corpaci, Marina Trașcă și 
Elena Negrea), iar la 2 rame a ieșit 
învingător echipajul reprezentînd 
clubul Olimpia București (Ana- 
Maria Naghiu, Rodica Frîntu) —

IALOMIȚA 9 în sala căminu
lui cultural din satul Smirna, co
muna Gtivița, județul Ialomița, a 
avut loc premiera filmului de scurt 
nuyraj „Culori în Bărăgan", reali
zat» studioul „Aiexandru Sahia". 
Semna arul scenariului și regiei, 
Virga Calotescu, și operatorul 
Gheorghe Dumitru au reușit să 
surprindă frumusețile cimpiei, cu
lorile roadelor sale bogate, rezul
tate firești ale muncii oamenilor de 
pe aceste meleaguri (Mthai i/ișoiu).

BUZĂU 9 Timp de patru zile. 
Casa de cultură a sindicatelor 
din municipiul Buzău a găzduit 
cea de-a U-a ediție a „Zilelor dra
maturgiei românești", la care au 
participat teatrele populare din 
Buzău, Focșani, Sinaia, Slănic-Mol- 
dova, Lugoj, Mediaș, Rm. Vilcea 
și Teatrul Giulești din Capitală. 
(Stelian Chiper).

MUREȘ 9 La Casa orășenească 
de cultură din Tirnăveni s-a des
fășurat, timp de două zile, cea de-a 
cincea ediție a concursului interju- 
dețean de muzică tinără, la care au 
participat cele mai bune formații și 
soliști din județele Alba, Sibiu și 
Mureș. (Gh. Giurgiu).

VASLUI 9 „Ecran duminical" 
este genericul noii acțiuni politico- 
educative inițiate de întreprinderea 
cinematografică a județului in sa
tele vasluiene și circumscrisă in 
Festivalul național „Cîntarea 
României". La sfîrșitul fiecărei săp- 
tămini se desfășoară eșalonat în 
citeva localități manifestări cinema

realizările obținute de colectivul de 
muncă de aici, de nivelul tehnic al 
produselor. Au fost vizitate, de ase
menea, cooperativa agricolă de pro
ducție din Sînmărtin și stațiunea bal
neoclimaterică Tușnad-Băi.

Președintele consiliului popular 
județean a oferit un dejun în onoarea 
oaspeților.

Delegația a fost însoțită de Iuliu 
Fejes, deputat în M.A.N., precum și 
de Mohamad Isnaeni, ambasadorul 
Indoneziei la București.

(Agerpres)

dezarmare generală, securitate, cola
borare și pace, precum și al unor 
acțiuni sportive de amploare, care 
vor cuprinde întreceri la: cros și di
verse probe atletice, fotbal, volei, 
handbal și alte discipline, în cadrul 
competiției sportive naționale „Da- 
ciada".

Unindu-se cu ștafetele din sectoarele 
Capitalei, ștafetele județelor vor 
sosi la București la 18 aprilie, pe sta
dionul „23 August", unde va avea 
loc o adunare a sportivilor din Ca
pitală. Cu acest prilej se va adopta 
un Apel pentru pace, adresat de ti
neretul sportiv al României socia
liste către sportivii din lumea în
treagă.

30’03” 7/10. întrecerile continuă astăzi 
și mîine.
• Pe terenurile Asociației sporti

ve „Electrica" din Timișoara șe des
fășoară întrecerile tradiționalei com
petiții de tenis „Cupa primăverii", 
aflată la a 9-a ediție, primul concurs 
în aer liber al acestui an.

în sferturile de finală ale. probei 
feminine favoriteje s-au impus, ca- 
lificîndu-se în semifinale. Lucia Ro
manov a întrecut-o cu 6—3, 6—3 pe 
Rodica Gheorghe, Maria Romanov 
a eliminat-o cu 6—1, 6—1 pe Mariana 
Hagiu, Florența Mihai a dispus cu 
6—3, 6—2 de Elisabeta Palie, în timp 
ce Nadia Becherescu a întrecut-o cu 
6—2, 7—6 pe Dorina Brestiu.

Rezultate din sferturile de finală 
ale probei masculine : Traian Marcu 
— Dumitru Morariu 6—3, 6—2 ;
Toma Bogdan — Aurel Dărăban 
6—2, 6—2 ; Cristinel Ștefănescu — 
Șerban Nisipeanu 6—1, 6—2; Octa
vian Vîlcioiu — Ionuț Miret 6—2, 
6—4.

• Meciurile disputate In etapa a 
8-a a campionatului diviziei A la 
handbal masculin s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Știința Bacău 
—Relon Săvinești 19—15 ; Construc
torul C.S.U. Oradea — Dinamo Bucu
rești 19—23 ; Petrolul Teleajen — 
H.C. Minaur Baia Mare 18—24 ; Po
litehnica Timișoara — Universitatea 
Craiova 24—20 ; Steaua — Dinamo 
Brașov 26—22.

în clasament conduce Steaua — 24 
puncte, urmată de Dinamo — 22 
puncte și H.C. Minaur Baia Mare — 
21 puncte.

tografice cuprinzînd expuneri, pro
iecții de filme artistice pentru adulți 
și copii, documentare științifice și 
de propagandă tehnică agricolă. 
(Petru Necula).

CLUJ 9 La Cluj-Napoca a avuț 
loc cel de-al treilea simpozion na
țional de stilistică — poetică — 
semiotică. organizat de Universita
tea „Babeș-Bolyai" și filiala Socie
tății de științe filologice din loca

litate. Au participat cadre didactice 
din învățămîntul superior din mai 
multe centre universitare din țară, 
cercetători științifici, cadre didactice 
din invățămîntul liceal. (Al. Mu- 
reșan).

VtLCEA • „Speologia — știință, 
artă, pasiurțe" este genericul unui 
interesant ciclu de manifestări, 
ajuns la a treia ediție și care a re
unit la Rm. Vîlcea reprezentanți ai 
cercurilor de speologie din opt ju
dețe ale țării, precum și din mu
nicipiul București. (Ion Stanciu).

SUCEAVA 9 La clubul între
prinderii de rețele electrice din 
Suceava s-au intilnit, într-un fru
mos spectacol literar-muzical dedi
cat fruntașilor în producție, cena
clurile literare muncitorești „Vul
can", al întreprinderii cu același 
nume din București, și „Bucovina", 
al unității gazdă. (Sava Bejinariu).

Cr
în zilele de 7 și 8 aprilie s-a des

fășurat la București sesiunea Grupu
lui de lucru pentru înlocuirea petro
lului, organism al Comisiei de Con
servare a Energiei din cadrul Confe
rinței Mondiale a Energiei,

La lucrări au participat Eric Rut- 
tley, secretar general al Conferinței 
Mondiale a Energiei, specialiști in 
domeniul energeticii din Anglia. 
Austria, Franța, R. F. Germania. 
Olanda, România, reprezentanți ai 
Organizației țărilor arabe exportatoa
re de petrol.

Sesiunea a prilejuit un rodnic 
schimb de opinii cu privire la cer
cetarea și aplicarea surselor necon- 
venționale de energie în scopul în
locuirii petrolului, în primul rînd 
in industrie, ca și în alte domenii 
de activitate umană.

★
în zilele de 7 și 8 aprilie a avut 

loc la București o întilnire a repre
zentanților comitetelor și organiza
țiilor de luptători împotriva fascis
mului, de veterani de război și luptă
tori pentru libertate din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană. Polonia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică și Româ
nia, în cadrul căreia au fost abor
date probleme ale dezvoltării în con
tinuare a colaborării între organiza
țiile respective. Totodată, s-a reali
zat un schimb de informații privind 
activitatea desfășurată de comitetele 
și organizațiile respective și au fost 
dezbătute umble probleme ale vieții 
internaționale.

în dezbateri s-a subliniat impor
tanța intensificării acțiunilor de na
tură să contribuie la încetarea agra
vării situației internaționale, la re
luarea și adîncirea destinderii, în
făptuirea dezarmării generale și, în 
primul rînd, a celei nucleare, la edi
ficarea păcii și securității in Europa 
și în întreaga lume, la făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte. De 
asemenea, s-a scos în evidență nece
sitatea întăririi luptei împotriva fas
cismului și neofascismului sub toate 
formele, ca parte componentă a 
luptei pentru pace.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 aprilie. în țară : Vremea va fi 
în general instabilă. . Cer temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, care vor 
avea și caracter de aversă, mai frec
vente în vestul și nordul țării. Izolat, 
în zona deluroasă din nord, precipita
țiile vor fi și sub formă de lapoviță și 
ninsoare. La munte va ninge. Vîntul 
va sufla slab, pînă la moderat, cu in
tensificări locale, îndeosebi la munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între zero și zece grade, cele maxime 
între 8 și 16 grade, mai ridicate în sud. 
La sfîrșitul intervalului, izolat, în nor
dul și centrul țării, se va produce bru
mă. In București : Vreme în general 
instabilă. Cer temporar noros. Vor că
dea ploi de scurtă durată, care vor 
avea și caracter de aversă. Vînt slab, 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 3 și 6 grade, 
maximele vor oscila între 14 și 17 gra
de. (Liana Cazacioc, meteorolog de ser
viciu).

DE LA C.E.C.
Unitățile C.E.C. și oficiile 

poștale din întreaga . țară pun 
lâ dispoziția depunătorilor un 
instrument de economisire foar
te mult solicitat de populație : 
obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri.

Depunerile pe obligațiunile 
C.E.C. cu ciștiguri se pot efec
tua oricînd. dar în primele 10 
zile ale fiecărei luni acestea 
se pot procura la valoarea lor 
nominală, fără diferență de 
preț.

Posesorii de obligațiuni C.E.C. 
cu ciștiguri beneficiază de im
portante ciștiguri în bani cu 
valori cuprinse între 50 000 de 
lei și 800 de lei, care se acordă 
în fiecare lună, prin trageri la 
sorți.

Tragerea la sorți pentru aceas
tă lună va avea loc in Capitală, 
la data de 30 aprilie a.c.

ARGEȘ 9 „Tractoare în campa
nie", „Seceriș", „Rod în solarii", 
„Oameni harnici" și „Stînă în mun
te" — sînt citeva din titlurile unor 
interesante lucrări de pictură aflate 
în expoziția deschisă în holul Pa
latului culturii din Pitești, sub ge
nericul „Primăvara satului româ
nesc" • Tot aici s-a organizat pe 
timpul vacanței un festival al fil
mului pentru elevi. (Gh. Cirstea).

CARAȘ-SEVERIN 9 Clubul 
muncitoresc din Oțelul Roșu și că
minul cultural din comuna Marga 
au găzduit, în cadrul manifestărilor 
cultural-artistice devenite tradițio
nale sub genericul „Bucuria copi
ilor", prima ediție a Festivalului 
coral pentru copii „Timotei Po- 
povici". (N. Cătană).

DOLJ 9 La clubul întreprinderii 
„Electroputere" din Craiova, în or
ganizarea secției propagandă a Co
mitetului județean Dolj al P.C.R., 
a avut loc o consfătuire pe tema 
perfecționării muncii politico-edu
cative pentru dezvoltarea conștiin
ței socialiste a lucrătorilor din uni
tățile prestatoare de servicii către 
populație. (N. Petolescu).

BRAȘOV • Colectivul Teatrului 
dramatic din Brașov a prezentat 
în premieră pe țară piesa drama
turgului american Edward Albee 
„Cine sînt eu Regia aparține lui 
Eugen Mercus, iar scenografia Ta
ti anei Manolescu-Uleu. Este cea 
de-a șaptea premieră a colectivului 
brașovean în actuala stagiune. (Ni
colae Mocanu).

o n i c a zilei
Delegația Comitetului foștilor 

luptători și veteranilor de război îm
potriva fascismului din România a 
fost condusă de președintele comi
tetului, general-locotenent (r) Neagu 
Andrei.

La încheierea întîlnirii participan- 
ții au fost primiți de tovarășul Ion 
Coman, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C, al 
P.C.R.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
în cadrul acțiunilor dedicate cen

tenarului nașterii lui Nicolae Titu- 
lescu. Ambasada Franței la București 
a organizat, joi. la Biblioteca fran
ceză, o manifestare omagială. Perso
nalitatea ilustrului om politic, diplo
mat și jurist român de renume inter
național, aspecte ale activității sale 
dedicate păcii, securității, apropierii 
între națiuni și democratizării rela
țiilor internaționale, precum și tra
diționalele legături de prietenie din
tre România și Franța au fost evoca
te de scriitorul Iosif Igiroșianu.

Au participat Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de științe so
ciale și politice, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, istorici, specialiști în dome
niul relațiilor internaționale, oameni 
de artă și cultură, ziariști.

A fost prezent Marcel Beaux, am
basadorul Franței la București.

★
Sala „Dalles" din Capitală este, 

începind de joi, gazda unei tra
diționale manifestări expoziționale: 
„Trienala de scenografie". Organizată

tv
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Civica
15,30 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
15.45 Emisiune în limba germană
17,40 Tragerea Loto
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal ■ Zilei Muncii — fap

tele de muncă ale țării
20,25 Actualitatea economică
20.45 Ancheta TV : „Dus-întors de pe 

drumul amăgirilor44
21,05 Film artistic : „Moștenitorul necu

Vizitatorul care pășește pentru pri
ma oară la Phenian iși dă imediat 
seama că tot ceea ce auzise despre 
oraș nu este decit o modestă, mult 
prea modestă copie a realității. Chiar 
dacă te plimbi ore și zile in șir prin
tre oamenii săi la umbra blocurilor 
de 20—30 de etaje, viu colorate, 
de be bulevardele „Ciollima" sau 
„Phipa", „Ciuce" sau „Cinaguang", 
sau pe oricare alt bulevard sau stra
dă, nu te mai poți sătura admi- 
rindu-i frumusețile, respirind atmos
fera umană, calmă și prietenoasă a 
tinerei capitale.

Totul este nou, iar străzile sînt in
vadate de flori și verdeață. Mersul 
coreeanului este iute, chiar cind se 
plimbă el pare grăbit Spre un țel a- 
nume. Peste un milion și șapte sute 
de mii de oameni, bărbați și femei, 
copii, tineri și adulți iși leagă exis
tența de „Pyongyang", cum sună în 
limba lor numele capitalei Coreei so
cialiste. O capitală tinără — printre 
cele mai tinere din lume.

Nici nu s-au împlinit încă treizeci 
de ani de cînd a fost complet recon
struită și construită. Toți locuitorii 
de azi ai Phenianului pot spune că 
locuiesc în case npi. O realitate care 
s-a născut la hotarul dintre munca 
și geniul creator ai acestui popor, de 
o parte, și neșansa aducătoare de ca
tastrofă, de cealaltă parte.

...Era in vara anului 1950. Nu tre
cuseră încă cinci ani din ziua elibe
rării, de cind oamenii din „Țara di
mineților liniștite" începuseră să-și 
potrivească pașii pe un drum greu, 
anevoios, dar un drum drept, udat 
și bătătorit cu propria sudoare. Viața 
se înfiripa într-o respirație liniști
toare. sănătoasă, nu numai în tînăra 
capitală, dar și în întreaga țară. Se 
înlătura incă molozul, singura moște
nire a trecutului, se turnau fundații, 
se înălțau primele blocuri, primele 
cartiere. Primele „condeie" ale socia
lismului au fost tîrnăcopul și lopata.

Drumul muncii libere, al recon
strucției și construcției, deși obositor, 
era captivant, pentru că își avea pri
ma bornă înfiptă în avîntul elanului 
creator.

...în acea zi de vară a anului 1950, 
întunecînd cerul azuriu, bombardie
rele grele, purtînd însemnele morții, 
împrăștiau groază și suferință în ini
ma și pe trupul Coreei democratice. 
S-au prefăcut în ruine casele abia 
înălțate, spitalele, școlile. Totul ! Cu 
sforțări supraomenești, orașul, a că
rui inimă nu contenea să bată în ini
mile oamenilor, s-a mutat în munți 
și sub pămînt.

O dată cu victoria împotriva agre
sorilor, din eroismul cu arma în mină 
s-a născut eroismul muncii cotidie
ne. întregul oraș a fost reconstruit 
din temelii. Ceea ce a caracterizat și 
caracterizează întreaga concepție ar
hitectonică este concentrarea spre 
obiective mărețe și moderne, traini
ce, demne de geniul constructiv al 
acestui popor.

Dacă ajungi la Phenian ar fi păcat 
să nu vizitezi maternitatea orașului. 

sub egida Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, expoziția reunește 
sute de lucrări — schițe de decor 
și costume pentru spectacole prezen
tate de teatre, pentru filme și tele
viziune. recuzită scenică, machete de 
decor realizate de scenografi din 
întreaga țară, precum și de studenti 
ai Institutului de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu".

Actuala ediție a trienalei de sce
nografie include in programul său și 
alte acțiuni ce întregesc imaginea 
stadiului de dezvoltare a acestui 
sector al artei românești, contem
porane. Astfel, la Teatrul Mic poate 
fi vizitată o expoziție de afișe de 
spectacol, la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" — expoziția de aparatură 
scenică, materiale noi și înlocuitori 
pentru confecționarea elementelor de 
scenografie, iar la Muzeul colecțiilor 
de artă sînt prezentate aspecte ale 
arhitecturii spațiului de spectacol.

Despre contribuția creației sceno
grafice la ridicarea calității spectaco
lelor. la adîncirea semnificațiilor și 
mesajului educativ ale acestora, la 
sporirea impactului actului artistic 
asupra publicului spectator au vorbit, 
la vernisaj, Ladislau Hegeduș, secre
tar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, și prof. Traian 
Nițescu, secretar al secției de sceno
grafie a Uniunii artiștilor plastici. 
La festivitatea de deschidere au 
participat reprezentanți ai Uniunii 
artiștilor plastici. Asociației cineaș
tilor, Centralei „România-film", di
rectori ai unor teatre bucureștene, ar
tiști plastici, critici de artă, cineaști, 
arhitecți, alți oameni de artă și cul
tură. studenți. un numeros public.

(Agerpres)

noscut44. Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor sovietice 

22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

15,00 Melodii îndrăgite
15.30 Forum politico-ideologic. Acordul 

global în industrie și construcții
16,00 Caseta cu imagini
17,00 Stadion — emisiune de actualitate 

sportivă
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal ■ Zilei Muncii — fap

tele de muncă ale țării
20,25 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „G. Enescu44. Dirijor : 
Iosif Conta. Solist : Rudolf Kerer

22,20 Telejurnal

22,05 Generația deceniului IX. Valori 
ale participării noastre

Construcția este monumentală, ofe
rind de la etajul al doisprezecelea o 
splendidă priveliște asupra fluviului 
Tedongan, oglindă limpede a orașu
lui. martor statornic al zbuciumului 
său. La intrare, un hol încăpător, cu 
un impresionant mozaic, sugerînd 
mai degrabă o somptuoasă instituție 
culturală, decit un spital. Prin minte 
îți trec cuvinte- des auzite pe pămin- 
tul Coreei socialiste : „într-o tară 
fără suverani, copiii sint singurii 
noștri suverani". Pășim, așadar, nu 
intr-un spital, ci in „Palatul suve
ranilor Coreei socialiste".

în cabinetul medicului de gardă e 
liniște. Televiziunea cu circuit închis 
își face „datoria". Fiecare etaj are 
legătura cu cabinetul medicului de 
gardă. în cîteva secunde orice caz, 
indiferent în care din cele peste 1 000 
de saloane ale spitalului, poate fi 
semnalat. Intervenția este promptă. 
Iată, un scurt semnal sonor și pe 
ecranul televizorului apare chipul 
unui medic, anunțînd : „La salonul 
168, Pak Ol Sun a născut un băiețel.

Note de călătorie din R. P. D. Coreeană

Nașterea a decurs normal. Mama și 
copilul se simt bine". După numai 
cîteva minute sosește o altă veste, 
într-un alt salon, o altă mamă aduce 
pe lume un alt băiețel.

O vizită prin cîteva săli de consul
tație și saloane este mai mult decît 
edificatoare. Singur dacă ai fi. riști 
să te rătăcești în cele șase clădiri ale 
ansamblului, înălțate pe o suprafață 
de 60 000 metri pătrați. Dispozitive 
electronice de control prin televiziu
ne, un ansamblu de mecanisme de 
semnalizare și comunicații permit 
medicilor să precizeze pe loc starea 
bolnavului și să se consulte asupra 
tratamentului. Numai în acest lăcaș 
de sănătate lucrează peste trei sute 
de medici și 1 000 de cadre auxiliare. 
Cifrele, poate, nu surprind. Dar cind 
afli că doar în urmă cu treizeci și 
șapte de ani în Coreea nu exista nici 
un medic autohton, rămîi impresio
nat de dimensiunile saltului.

Și încă ceva : nouă luni, atît a du
rat construcția acestui edificiu, de la 
prima cupă de pămînt dislocată și 
pînă la internarea primelor paciente. 
„Nouă luni, fix" — țin să precizeze 
gazdele. Aidoma sorocului pentru 
nașterea unui prunc. Ce poate fi mai 
simbolic pentru această impresio
nantă „casă a pruncilor" ?

în fața recordului constructorilor 
înțelegi mai bine sensul profund al 
unei zicale coreene : „Înainte de a 
te apuca de treabă să stai de vorbă 
cu tine însuți". Este reflexul unei 
stări de spirit sănătoase, dimensiu
nea filozofică a unei existențe. Da, 
să chibzuiești îndelung fiecare lucru 
pe care vrei să-1 faci, iar cînd ai tre
cut la treabă să acționezi cu toată 
puterea și priceperea pentru a realiza

COTIDIAN

Relatdri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

■ Au început lucrările de elec
trificare a liniei ferate Hunedoara — 
Coțlariu, pe o distanță de aproxi
mativ 85 kilometri. Electrificarea a- 
cestui tronson feroviar are o deo
sebită importanță pentru îmbună
tățirea aprovizionării marelui Com
binat siderurgic Hunedoara cu ma
terii prime și a beneficiarilor cu me
tal.

■ Un nou sortiment de polieti
lenă - al 12-lea - s-a realizat la 
Combinatul petrochimic Pitești. Ca
racteristici : rezistență mecanică 
sporită, elasticitate mai mare și un 
consum redus de materii prime.

■ La exploatarea minieră Baia 
Sprie au început, în premieră pe 
țară, lucrările de construcție a 
unor rezervoare hidropneumatice, 
concepute de un colectiv de spe
cialiști și cadre didactice de la In
stitutul de învățămînt superior din 
Baia Mare. Folosirea unor aseme
nea instalații asigură un randament 
sporit utilajelor pneumatice și o re
ducere a consumului de energie e- 
lectrică de la 8 pînă la 12 la 
sută.

■ în ultimii ani, în Tulcea, cele 
mai multe blocuri s-au ridicat in 
cartierul din vecinătatea platformei 
industriale. Blocuri s-au înălțat și 
se mai înalță, numai străzi și tro
tuare nu se amenajează. Din aceas
tă cauză, cînd plouă, locatarii car
tierului înoată prin noroi. Se vede 
treaba că edilii orașului nu au mai 
avut drum de multă vreme pe aici...

■ La C.P.L. Brașov funcționează, 
cu bune rezultate, trei noi tipuri 
de camere de uscare a lemnului 
cu ajutorul gazelor arse provenite 
de la centrala termică, în locul us
cării cu abur tehnologic. Această 
realizare va duce la o economie

ceea ce ți-ai propus.. Acesta este unul 
din principiile nescrise, dar respecta
te peste tot pe pămîntul Coreei so
cialiste. Aceasta este cheia succese
lor de pînă acum. Și a celor viitoare.

Seara petrecută la noul teatru 
„Mansude" îți rămîne. fără îndoială, 
mult timp în memorie. Nu poți să 
nu admiri geniul creator al acestui 
popor nu numai în muzică, dans, 
poezie și artă interpretativă, ci și în 
arhitectură. De cum ajungi pe colina 
unde se înalță teatrul parcă ai intrat 
într-o lume de basm. Un joc discret 
de lumini multicolore învăluie 
grupurile statuare reprezentînd fete 
dansînd, pe fundalul cînd auriu, cînd 
argintiu, ori rubiniu al celor 200 de 
fintîni arteziene. Iar în holul teatru
lui simți mai degrabă că te afli în
tr-un minunat colț de natură. Picturi 
și țesături din mătase întinse pe zeci 
și sute de metri pătrați par decupa
te din Munții Kîmgansan. de pe lito
ralul însorit, sau din Munții Pektu- 
san. Același joc de lumini, aceleași 
fintîni arteziene, te fac să întîrzii 
mult, odihnitor, în marele și ospita
lierul hol al teatrului „Mansude".

Sala mare este inundată de culo
rile curcubeului, trimise din plafon. 
Nimic nu pare strident, nimic nu 
pare de prisos. Eleganța sălii este 
sobră, de cel mai rafinat bun gust. 
Pereții sălii dispun de instalații pen
tru reglarea efectelor acustice în 
funcție de numerele montate pe sce
nă. Toate serviciile, legate de specta
cole sînt supravegheate și reglate 
automat, printr-un circuit intern de 
televiziune. De o parte și de alta a- 
cortinei exterioare, pe două ecrane 
apare înscris textul rostit pe scenă 
simultan în șase limbi : engleză, 
franceză, chineză, rusă, arabă și spa
niolă. Aflînd că sîntem și cîțiva ro
mâni. gazdele ne oferă după pauză o 
plăcută surpriză : pe ecran apare și 
o bandă .cu textul in limba română. 

A

de peste un milion metri cubi gaze 
naturale anual.

■ A început, la Șimleu Silvaniei, 
construirea unui nou spital. El va 
avea 430 de paturi și va fi cuplat 
cu policlinică. Arhitectura modernă 
a edificiului se va încadra armonios 
în peisajul urban și natural din jur.

■ Unitățile cooperației meșteșu
gărești, ale cooperației de produc
ție, achiziții și desfacere și între
prinderea județeană Ialomița de 
prestări servicii și producții indus
triale, precum și unități profilate pe 
producțio de bunuri de larg consum 
din județele Brașov, Buzău, Cluj, 
Dîmbovița, Galați, Maramureș și 
municipiul București și-au dat întil
nire în cadrul unei expoziții deschi
se la Slobozia. Cu această ocazie, 
între producători și cetățeni a avut 
loc un util schimb de opinii, avînd 
drept scop diversificarea și îmbună
tățirea calității producției în acest 
domeniu.

■ La Cluj-Napoca s-au desfășu
rat lucrările comisiei republicane de 
floricultură, dendrologie și arhi
tectură peisagistică, în cadrul că
rora au fost prezentate comunicări, 
au avut loc dezbateri de speciali
tate. Cu acest prilej, la casa uni
versitarilor din localitate s-a deschis 
expoziția „Florile primăverii cluje
ne” ediția a 3-a.

■ Cooperativa meșteșugărească 
din Mărășești a avut lăudabila ini
țiativă de a organiza un atelier 
pentru confecționarea potcoavelor 
din metal recuperat. Din magazinele 
sătești lipsesc însă caielele. Cu 
cîțiva ani în urmă se proiectase un 
studiu pentru ca și caielele să fie 
fabricate pe plan local. Studiul a 
rămas în prezent tot în fază de... 
studiu.

Un simplu gest, din multe altele, fie
care cu profunda sa semnificație.

Pe fundalul scenei strălucește ima
ginea fermecătoare a munților de 
Diamant (Kîmgansan). Din piepturi
le grupului de tineri se înalță un 
emoționant legămînt cu muntele : 
„Munți tăcuți, fluvii clare și line, / 
Voi imi sinteți avutul de-acum / Eu 
sint singurul vostru stăpin, / Cine-ar 
mai cuteza s-o dezmintă ? / Lasă lu
mea să spună că-s nesățios, / Eu cu 
nimenea nu vă impart".

După ce vezi atitea construcții mo
numentale în capitala Coreei socia
liste — între care Universitatea 
„Kim Ir Sen", cu clădiri de 20—22 
etaje. în care funcționează 13 facul
tăți, sau Biblioteca poporului, o sedu
cătoare realizare edilitară în stilul 
arhitecturii coreene tradiționale — 
după ce străbați cel 175 de kilometri 
ai autostrăzii Phenian-Wonsan, con
struită în numai doi ani și jumătate, 
te încearcă gîndul că nimic nu te 
mai poate impresiona în domeniul 
construcțiilor. Și totuși, după ce 
cobori, pe lungile scări rulante, la o 
adincime de peste trei sute, de me
tri sub pămînt și faci o plimbare cu 
metroul la Phenian, vei spune, cu 
siguranță, că ești martorul unei rea
lizări din cele mai impunătoare a 
constructorilor și arhitecților co
reeni. Este, de fapt, o adevărată ca
podoperă cu care se mîndrește în
treaga capitală. întregul popor. Poate 
că nu întîmplător aici numele stații
lor au rezonanțe naționale : „Guang- 
bok" — „Refacerea patriei", sau 
„Cănguk" — „Construcția națională" 
sau „Thonil" — „Reunificarea". în 
cele 15 stații de metrou urcă și coboa
ră zilnic aproape 500 000 de călători. 
Luminate feeric, stațiile metroului 
din Phenian degajă aerul unei per
manente sărbători.

...Phenian, capitala Coreei socia
liste. răzbind prin secole, distrusă și 
iarăși reconstruită, trăiește azi cea 
mai viguroasă tinerețe. Tinerețea 
muncii, căreia oamenii săi îi înalță 
un imn neîntrerupt.

Viorel SALAGEAN

• HORMONI PEN
TRU SPORIREA PRO
DUCȚIEI DE LAPTE. Cer- 
cetătorii de la Universitatea 
Cornell (S.U.A.) au reușit să 
sporească intr-un mod specta
culos producția de lapte prin 
injectarea zilnică la vaci a unor 
hormoni naturali care se extrag 
direct din glandele salivare ale 
bovinelor. In acest fel. produc
ția de lapte s-a mărit în medie 
cu 10—15 la sută intre a 60-a și 
a 100-a zi de lactație. iar între 
a 200-a și a 300-a zi sporul a 
fost de 30—40 la sută. Specialiș
tii consideră însă că pentru uti
lizarea pe scară largă a noii me
tode vor trebui soluționate pro
blemele legate pe de-o parte de 
eventuale efecte pe termen lung

ale acestor injecții asupra sănă
tății animalelor, iar pe de altă 
parte va trebui pusă la punct o 
tehnologie de producere în can
tități mari a hormonilor prin 
inginerie genetică.

• POPULAȚIA ȚĂRI
LOR C.E.E. In anul 19S(,> 
populația R.F.G. a fost de 61.6 
milioane locuitori, a Franței — 
de 53,7 milioane, a Italiei — de 57 
milioane, a Olandei — de 14,1 
milioane. Belgiei — 9,9 milioane. 
Luxemburgului — 0.4 milioane. 
Marii Britanii — 56 milioane, 
Irlandei — 3,4 milioane, Dane
marcei — 5.1 milioane, a Gre
ciei de 9,9 milioane — se arată 
într-un raport al Direcției de 
statistică a C.E.E. publicat la 
Bruxelles. Potrivit autorilor ra
portului, populația țărilor mem

bre ale C.E.E. va ajunge în anul 
2000 la 277 216 000 locuitori.

• UN RAR FENOMEN 
OPTIC. La Brno (Cehoslova
cia) au putut fi observați, la 6 
aprilie, trei „sori", fenomen op
tic extrem de rar datorat re
fracției și reflecției luminii so
lare în cristalele de gheață din 
straturile superioare ale atmos
ferei. In condiții optime, afirmă 
specialiștii, pe cer se pot vedea 
chiar și șase „pseudosori", iar 
cei mai strălucitori dintre ei cu 
greu pot fi deosebiți de Soarele 
adevărat.

• ERUPȚIE VULCA
NICĂ. După 64 de ani de 
inactivitate, vulcanul Galung-

gung, din vestul Javei, a rein
trat în fază de erupție, distru- 
gind în întregime un sat de 4 000 
de locuitori, dar fără a provoca 
vreo victimă, întrucît localnicii 
au părăsit casele la primele 
semne ale reluării activității 
vulcanului. O autoritate locală 
semnalează totuși moartea a 
cinci persoane, decesul acestora 
fiind determinat de emanații 
toxice. Pînă în prezent, peste 
30 000 de persoane din 12 sate 
aflate în apropierea vulcanului 
sînt sinistrate. Vulcanul, care 
era considerat in inactivitate 
din 1918, mai făcuse ravagii în 
1822. cind a provocat moartea a

UTINDENI
4 011 persoane, și in 1894, cînd a 
distrus 50 de localități.

• „ASNOZEBRĂ". 
Grădina zoologică din Santiago 
de Cuba oferă de cîtva timp vi
zitatorilor o atracție cu totul 
inedită — o „asnozebră". hibrid 
rezultat din încrucișarea între o 
zebră și un asin. Puiul are glez
nele mamei, picioarele cu dungi 
negre, în timp ce restul corpu
lui e acoperit cu păr de culoare 
cenușie caracteristică măgarului. 
Micuțul animal constituie un 
caz rarisim de asemenea hibri
dizare, în întreaga lume existînd 
doar încă două exemplare simi

lare — unul în Anglia, celălalt 
în Japonia.

• ÎNCĂ o plane
tă ÎN SISTEMUL SOLAR. 
Astronomul vest-german Hans- 
Emil Schuster, de la Observa
torul Organizației vest-europe- 
ne pentru cercetări astronomi
ce „ESO" de la Silla (Chile), a 
descoperit, la sfîrșitul lunii tre
cute, o nouă planetă din sis
temul nostru solar. Avînd dia
metrul de aproximativ 3 km, 
acest mic corp ceresc a fost 
denumit provizoriu „1982—DV". 
S-a stabilit că el urmează să se 
apropie, la 12 aprilie a.c., la o 
distanță de 22 milioane kilome
tri de Terra. Potrivit aprecieri 
astronomilor de la „ESO", ar ti 
posibilă în curind „aranjarea

unui rendez-vous" intre „1982— 
DV" și un vehicul spațial te
restru, deoarece noua planetă se 
deplasează pe o orbită ușor ac
cesibilă de pe Pămînt.

• O NOUĂ FIBRĂ 
OPTICĂ. Un grup de cerce
tători de la Corporația publică 
niponă de telegraf și telefon 
(N.T.T.) a realizat o nouă fibră 
optică din material plastic, care 
reprezintă, după opinia specia
liștilor japonezi, cablul de 
transmisiuni al secolului XXI — 
relatează agenția Kyodo. Ele
mentul esențial al noii desco
periri îl constituie amestecul de 
carbon cu deuteriu, ceea ce 
oferă posibilitatea unei trans
misii mai rapide a semnalelor 
sonore. De asemenea, cablul

realizat cu noile fibre este mai 
ușor decît cel pe bază de car
bon și hidrogen, iar costul său 
mai redus.

• DIAMANT ARTIFI
CIAL. Un purtător de cuvțnt 
al firmei japoneze „Sumitomo 
Denki Kogyo" a anunțat că spe
cialiștii firmei au realizat un 
diamant artificial de 1.2 cara
te, avînd un diametru de 6 mi
limetri. Pentru producerea pie
trei prețioase s-au utilizat gra
fit, fier, nichel și cobalt, care 
au fost încălzite la 1500—1 600 
de grade Celsius la presiunea 
de peste 50 000 atmosfere. După 
părerea experților, diamantul 
artificial respectiv are duritatea 
foarte apropiată de a celui na
tural.



împotriva politicii înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace

Congresul internațional al medicilor 
pentru prevenirea unui război nuclear 

Inițiativele Comitetului Național Român „Oamenii de știință 
și pacea" — relevate in intervenția reprezentantului român

LONDRA 8 (Agerpres). — La Universitatea Cambridge s-au des
fășurat lucrările Congresului internațional al medicilor pentru preve
nirea unui război nuclear.

Ambasadorul României in Nigeria 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

Luînd cuvîntul în acest cadru, 
prof. dr. Ion Moraru, vicepreședin
te al Academiei de științe medica
le, directorul Institutului „Victor 
Babeș“, a relevat politica consec
ventă de pace și înțelegere între 
popoare promovată de statul nos
tru, poziția fermă și contribuțiile 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în problemele 
dezarmării, în special ale dezarmă
rii nucleare, pentru eliminarea de
finitivă a războaielor din viața 
omenirii.

A fost, de asemenea, subliniată 
importanța simpozionului „OAME
NII DE ȘTIINȚA ȘI PACEA**, des
fășurat la București în 1981, a 
constituirii Comitetului Național 
Român „Oamenii de știință și pa
cea**, a inițiativelor de pace și 
dezarmare ale acestui comitet, in 
fruntea căruia se află tovarășa 
Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului, președinte 
al Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, personalitate de 
seamă a științei contemporane și a 
vieții noastre politice și sociale.

Participanții la congres au adop
tat o serie de documente, printre 
care un Apel adresat președintelui 
S.U.A., R. Reagan, și președintelui 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., L. I. Brejnev, și un Apel 
către viitoarea sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării, evidențiind „pe
ricolul crescînd al războiului ter
monuclear și al dezvoltării și pro
liferării continue a armelor nuclea
re**. Se relevă în aceste documente 
că, „din punct de vedere medical, 
termenii -limitat» și «cîștigator» 
atribuiți unui război nuclear sînt 
un nonsens**.

Apelurile subliniază că trebuie 
luate imediat măsuri pentru pre
venirea războiului nuclear și elimi
narea consecințelor cursei înar
mărilor. Participanții s-au pronun
țat, de asemenea, pentru „negocieri 
efective, bi și multilaterale, asupra 
limitării, reducerii și, în final, eli
minării armelor nucleare**.

Apeluri similare au fost adresate 
delegaților la cea de-a XXXV-a 
sesiune a O.M.S. și medicilor din 
toate țările Europei.

„Actuala strategie sporește riscul 
unei catastrofe1'

WASHINGTON. — Un grup de 
foști înalți demnitari americani au 
adresat Administrației S.U.A. ape
lul de a renunța la doctrina 
N.A.T.O. privind posibilitatea utili
zării armelor nucleare ca răspuns 
la un eventual atac cu mijloace 
convenționale. „Continuarea actua
lei politici sporește riscul unei ca
tastrofa" — a declarat ziariștilor 
fostul ministru american al apără
rii, Robert McNamara. El a califi
cat, de asemenea, drept „pură ne
bunie" opiniile privind posibilitatea 
ca un război nuclear să fie limitat 
și chiar ciștigat.

McNamara a făcut aceste decla
rații în cadrul unei conferințe de 
presă, organizată pentru a anunța 
publicarea în revista „Foreign Af- 
fairs“ a unui articol în care se cere 
țărilor N.A.T.O. să adopte o poli
tică bazată pe principiul de a nu 
folosi primele armele nucleare și 
care este semnat, în afară de el, de 
fostul ambasador al S.U.A. în Uniu
nea Sovietică, George Kennan, de 
fostul consilier pentru problemele 
securității naționale, McGeorge 
Bundy, și de Gerald Smith, princi
palul negociator în cadrul convor
birilor „SALT**, în timpul președin
telui Richard Nixon.

„A nu avea, a nu introduce, a nu produce 
arme atomice" — cer scriitorii japonezi

TOKIO 8 (Agerpres). — Grupul 
de scriitori japonezi care au inițiat 
chemarea de a nu se admite izbuc
nirea unui război nuclear a avut 
o întrevedere cu primul ministru al 
Japoniei, Zenko Suzuki, căruia i-au 
înmînat textul documentului res
pectiv, semnat de 534 de cunoscuți 
oameni de litere. Scriitorii au cerut 
primului ministru să se prezinte, 
ca șef al guvernului singurei țări

din lume care a suferit de pe urma 
bombardamentelor atomice, Ia vii
toarea sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată pro
blemelor dezarmării cu inițiative 
menite să contribuie la dezarmarea 
nucleară. Scriitorii au cerut ca Ja
ponia să respecte neabătut cele trei 
principii : a nu avea, a nu intro
duce și a nu produce arme ato
mice.

A 5-a „tabără a păcii"
LONDRA. — Reprezentanții unor 

organizații de luptători pentru pace 
din Manchester, Sheffield și Liver
pool au organizat la porțile bazei 
aeriene militare din Woddington o 
tabără de corturi și au instalat pa
nouri cu însemnele „NU ARME
LOR NUCLEARE !**, „NU AVEM

NEVOIE DE RACHETE DE CROA
ZIERA !“.

„Orășelul de corturi** al partiza
nilor păcii constituie a cincea „ta
bără a păcii** organizată în ultimele 
săptămîni de luptătorii britanici 
pentru pace.

LAGOS 8 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Federale Nigeria. 
Alhaji Shehu Shagari, l-a primit pe 
Vasile Chivulescu, cu prilejul pre
zentării scrisorilor de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în această țară.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost adresate 
șefului statului nigerian un cald salut 
și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de succes în 
dezvoltarea economică și socială a 
Nigeriei.

Mulțumind. președintele Alhaji 
Shehu Shagari a rugat, să se trans

mită președintelui Nicolae Ceaușescu 
salutul său cordial, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de progres și pros
peritate poporului român prieten.

în cursul convorbirii a fost evi
dențiată evoluția favorabilă a ra
porturilor de prietenie și conlucrare 
româno-nigeriene. Președintele Ni
geriei a exprimat dorința țării sale 
de amplificare a relațiilor cu Româ
nia în domenii de interes comun, cu 
deosebire ale comerțului și cooperă
rii economice.

La primire a fost prezent Ishaya 
Audu, ministrul afacerilor externe.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Dezvoltarea cooperării româno-nigeriene
LAGOS 8 (Agerpres). — Aflat la 

Lagos, cu prilejul lucrărilor celei 
de-a patra sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-nigeriene de 
cooperare economică și tehnică, to
varășul Nicolae Constantin, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române în Comisia mixtă, a 
avut o întrevedere cu Malam Ma- 
kele, ministrul federal al metalur
giei. S-a procedat la un amplu schimb 
de informații asupra posibilităților de

cooperare între cele două țări, evi- 
dențiindu-se potențialul de care 
dispune România în realizarea de 
obiective metalurgice în Nigeria.

De asemenea, viceprim-ministrul 
român a avut o întîlnire cu Ishaya 
Audu. ministrul federal al afacerilor 
externe. S-au trecut în revistă stadiul 
actual și perspectivele relațiilor de 
prietenie și cooperare româno-ni
geriene.

Colaborarea româno-libiană în domeniul construcțiilor
TRIPOLI 8 (Agerpres). — Cu pri

lejul vizitei întreprinse în Jamahiria 
Arabă Libiana Populară Socialistă, 
Ion Stănescu, șeful Departamentului 
pentru construcții in străinătate, s-a 
întîlnit cu secretarul Comitetului 
Popular General pentru locuințe, 
MuhamiAad Al Manqush, cu care a

analizat stadiul lucrărilor pe care le 
execută partea română, stabilindu-se 
măsuri pentru intensificarea activită
ții de construcții.

La întrevedere a participat Andrei 
Păcurar, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Tripoli.

r~

PLENARA C.C. AL P.M.S.U. La

^AGENȚIILE DE PRESA 
pW - pe scurt

I Budapesta s-au desfășurat lucrări
le plenarei C.C. al P.M.S.U., rela
tează agenția M.T.I. Plenara a dis-

■ cutat și aprobat o informare asu- 
Ipra situației internaționale actuale, 

directivele privind construcțiile de 
locuințe, întreținerea și repartiza
rea fondului locativ, precum și o 

I informare și directive privind în- 
| vățămîntul.

LA ATENA s-au desfășurat lu- 
Icrările plei|arei C.C. al P.C. din 

Grecia. în cadrul plenarei s-a pro
cedat la o analiză a situației in- 

Iternaționale și a situației politice 
interne a Greciei.

ÎNTREVEDERE SOVIETO-VIET-

INAMEZA. Andrei Gromiko. minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
a avut la Moscova o întrevedere 

Icu Nguyen Co Thach, ministrul a- 
facerilor externe al R.S. Vietnam. 
Au fost discutate probleme ale dez- 

.voltării relațiilor sovieto-vietna- 
Imeze și unele probleme internațio

nale de interes comun.
SECRETARUL GENERAL AL 

I O.N.U., Javier Perez de Cuel
lar, în cadrul unei conferințe de 
presă ținute la Geneva, a reliefat

legătura strinsă dintre problemele 
dezarmării și procesul de dezvol
tare. subliniind, in context, necesi
tatea ca sesiunea specială a Adu
nării Generale consacrată dezar
mării să marcheze începerea solu
ționării efective a problemelor de
zarmării.

PREȘEDINTELE KENYEI, Dani
el Arap Moi, președinte în exerci
țiu al Organizației Unității Africa
ne, aflat în vizită oficială la To
kio, a avut convorbiri cu primul 
ministru al Japoniei, Zenko Suzu
ki. Au fost abordate probleme ce 
privesc relațiile economice dintre 
Japonia și Kenya.

UN PROGRAM DE COOPERA
RE ECONOMICA ÎNTRE NICARA
GUA ȘI CUBA pe anul in curs a 
fost semnat la Managua. Documen
tul prevede schimburi reciproce de 
misiuni economice, de specialiști în 
diferite domenii, precum și acor
darea de către partea cubaneză de 
asistență tehnică in vederea reali
zării unor obiective de dezvoltare 
in Nicaragua, printre care construi
rea unei întreprinderi de prelucra
re a trestiei de zahăr, ce va începe 
să producă în 1984,

CONGRESUL AL IX-LEA 

AL SINDICATELOR 

BULGARE
SOFIA 8 (Agerpres). — La Sofia 

s-au deschis, la 8 aprilie, lucrările 
Congresului al IX-lea al sindicatelor 
bulgare. La lucrări participă Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, al ți con
ducători de partid și de stat.

La congres este prezentă o dele
gație a U.G.S.R., condusă de Pavel 
Ștefan, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

Raportul Ia congres a fost pre
zentat de Petăr Diulgherov, președin
tele Consiliului Central al Uniunii 
sindicatelor bulgare.

Pentru reunificarea 
pașnică a Coreei

Un comentariu al ziarului 
„Nodon Sinmun”

PHENIAN 8 (Agerpres). — Ziarul 
„Nodon Sinmun** relevă, intr-un co
mentariu citat de agenția A.C.T.C., 
că dacă Statele Unite doresc în mod 
real pacea si reunificarea Coreei 
trebuie să caute mijloacele eficiente 
pentru soluționarea echitabilă ă pro
blemei coreene. Comentînd recentul 
interviu acordat de președintele 
S.U.A. unui ziar sud-coreean, „Nodon 
Sinmun** arată că acesta a constituit, 
de fapt, o reafirmare a politicii a- 
mericane față de Coreea. în articol 
se relevă că pentru atenuarea încor
dării, menținerea și consolidarea pă
cii și accelerarea soluționării pașnice 
a reunificării Coreei, acordul de ar
mistițiu trebuie transformat într-un 
acord de pace. Se subliniază, de a- 
semenea. necesitatea ca Statele Uni
te să-și retragă cît mai curind tru
pele din Coreea de Sud.

Centenarul 
Nicolae Titulescu

SAN JOSE 8 (Agerpres). — 
Ziarul costarlcan „La Nation" a 
publicat un amplu articol dedi
cat personalității și activității 
lui Nicolae Titulescu. Cu același 
prilej, posturile de radio „Uni- 
versidad" și „Național" au con
sacrat emisiuni speciale cente
narului Titulescu. In continuare, 
in emisiunile posturilor de ra
dio s-au reliefat promovarea 
neabătută de către România a 
principiilor independenței și su
veranității naționale, contribuția 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
la soluționarea marilor probleme 
cu care se confruntă omenirea.

BERLIN 8 (Agerpres). — 
Personalitatea lui Nicolae Titu
lescu este evocată de organe de 
presă din R.D. Germană cu pri
lejul centenarului nașterii mare
lui diplomat român. „Neues 
Deutschland** evidențiază „con
secvența cu care Nicolae Titu
lescu a acționat pentru apărarea 
păcii, pentru înțelegerea' intre 
popoare", precum și faptul că 
el „a aparținut acelor forțe po
litice cu vederi realiste, perspica
ce, dispuse pentru dialog, con
știente de necesitatea promovării 
pe plan internațional a unei po
litici de egalitate, neamestec in 
treburile interne și dezarmare".

DIFERENDUL ANGLO-ARGENTINIAN IN PROBLEMA 
INSULELOR MALVINE (FALKLAND)

• Declarații oficiale ale părților implicate • Secretarul de stat 
american in misiune de bune oficii la Londra și Buenos Aires
BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — 

După cum transmit agențiile Asso
ciated Press, France Presse și United 
Press International, autoritățile ar- 
gentiniene au hotărî! crearea „tea
trului de operațiuni militare din A- 
tlanticul de Sud“, in care sint inclu
se și Insulele Malvine (Falkland). 
Totodată, guvernul argentinian a de
cis rechemarea unor contingente de 
rezerviști care și-au terminat recent 
stagiul militar —. menționează agen
țiile citate.

Pe de altă parte, în cadrul unei 
conferințe de presă, ministrul de in
terne, generalul Alfredo Saint Jean, 
referihdu-se la decizia președintelui 
S.U.A. de a încredința secretarului 
de stat Haig o misiune de „bune ofi
cii** la Londra și Buenos Aires, a de
clarat : „Orice negocieri sînt luate in 
considerare, dar nu vom face nici un 
fel de concesii sub presiunea oricărui 
gen de amenințări** — relevă Asso
ciated Press.

LONDRA 8 (Agerpres). — Vorbind 
în Camera Comunelor, care a exami
nat situația creată ca urmare a dife

rendului cu Argentina în problema 
Insulelor Malvine (Falkland), primul 
ministru, Margaret Thatcher, a afir
mat că „nu există nici o îndoială în 
privința suveranității Insulelor Mal- 
vine : consider că aceste insule sint 
britanice** — relatează agenția France 
Presse.

Ministrul de externe britanic, Fran
cis Pym, a declarat, potrivit agenții
lor Reuter și France Presse, că gu
vernul său „primește și sprijină ori
ce încercare de a se ajunge la regle
mentare negociată** în această ches
tiune. „care să prevadă retragerea 
trupelor argentiniene din arhipelag**.

Un comunicat al Foreign Office in
formează că guvernul britanic „pri
mește cu căldură hotărirea președin
telui Reagan de a trimite la Londra 
pe secretarul de stat**, pentru a avea 
convorbiri legate' de diferendul cu 
Argentina.

Ministrul britanic al apărării, John 
Nott, a anunțat că o regiune in jurul • 
Insulelor Malvine, cu o rază de 200 
mile marine, este declarată „zonă de 
război** cu incepere de luni. 12 apri
lie, ora 4 GMT.

O RELATARE A AGENȚIEI FRANCE PRESSE 

PRIVIND SITUAȚIA ECONOMIEI AMERICANE

„Perspectivele râmin incerte^j
• Recesiunea nu s-a încheiat • Șomajul in creștere • impasul 
bugetar • Influența negativă a menținerii nivelului ridicat 

al dobinzilor
Recesiunea economiei america

ne nu s-a încheiat, neinregistrin- 
du-se nici un indiciu valabil pri
vind ameliorarea situației. în ce 
privește perspectivele, acestea ră- 
min incerte datorită dezacordului 
persistent între Casa Albă și Con
gres în problemele bugetare. Acest 
dezacord are ca rezultat menține
rea dobinzilor la un nivel ridicat 
și, în consecință, riscă să frîneze 
orice tendință de relansare a acti
vității economice.

Aceasta este, se pare, constatarea 
care prevalează la economiștii și in 
cercurile de afaceri din S.U.A. In
certitudinile îi determină pe spe
cialiști să manifeste o mare pru
dență atunci cind este vorba șă for
muleze o apreciere asupra per
spectivelor imediate ale economiei. 
Puțini specialiști se . mai hazardeaJ 
ză în prezent, așa cum o făcuseră, 
unii recent, care considerau că s-a 
ajuns la punctul culminant: al cri
zei. Unii analiști ai situației eco
nomice se întreabă dacă nu cumva 
ameliorarea, conjuncturii în februa
rie nu este, -în ultimă instanță, 
decît un fenomen trecător.

Potrivit primelor estimări ale 
experților guvernamentali, produ
sul național brut a înregistrat in 
primul trimestru al anului in curs 
o scădere, atît ca ritm anual, cit 
și in termeni reali, aproape iden
tică cu cea din ultimul trimestru 
din 1981, adică de 4,5 Ia sută.

Ce se va întîmpla în cel de-al 
doilea trimestru al anului ? în fața 
acestei întrebări, multi specialiști 
se limitează pentru moment la a

estima că în economie apar indi
cii „divergente**. Se subliniază insă 
că șomajul a continuat să crească 
— 9 la sută in martie, față de 8,8 
la sută in februarie.

Criza in industria americană de 
automobile continuă, in primul tri
mestru al anului producția fiind 
cu 31 la Sută mai redusă față de 
perioada corespunzătoare din 1981.

Impasul bugetar, creat în special 
de amploarea deficitului preconizat 
de Administrația Reagan (peste 190 
miliarde dolari) constituie un fac
tor a cărui influență asupra eco
nomiei americane este nefavorabi
lă, estimează economiștii. Nu nu
mai că aceasta favorizează menți
nerea unui nivel ridicat al dobin
zilor, dar îi determină pe oamenii 
de afaceri să dea dovadă de pru
dență, chiar să opereze unele', dări 
înapoi. Așa cum a arătat-o Chiar 
președintele, în alocuțiunea radio
difuzată de sîmbătă. o redresare 
reală depinde in mod necesar de 
reducerea dobinzilor la împrumu
turi. în același timp, președintele 
nu s-a arătat gata să accepte un 
compromis major asupra proiectu
lui de buget, reafirmind că men
ținerea întocmai a politicii sale 
economice și financiare va avea, ca 
rezultat, pe termen lung, scăderea 
dobinzilor și redresarea așteptată.

Observatorii notează, de aseme
nea, că adevărata „bătălie** pentru 
buget între Casa Albă și Congres 
nu a început încă, urmind să prin
dă contur numai după vacanța par
lamentară de primăvară.

In cuvintorea rostita la recenta Plenara a C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat din nou că, in condițiile cind situația inter
națională este marcată de o puternică încordare, mai mult ca oricind do- 
bindește o importanță hotăritoare acțiunea maselor populare, a popoarelor, 
fiind necesar să se imprime un nou dinamism mișcării pentru pace.

Așa cum se știe, in luna iunie urmează să aibă loc o sesiune speciala 
a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării. In perspectiva acestui 
important eveniment, pe toate meridianele globului cercuri tot mai largi și 
mai diverse ale opiniei publice, conștiente de pericolul distrugerii nucleare 
care planează asupra întregii omeniri, iși intensifică manifestările in spri
jinul înlăturării acestei primejdii, trecerii fără întîrziere la măsuri hotărite 
de dezarmare. Aceste manifestări se bucură de intreaga solidaritate a 
poporului nostru, care, la rindul său, așa cum a arătat secretarul general 
al partidului, urmează să-și intensifice lupta, să treacă la noi acțiuni con
sacrate dezarmării și păcii.

In spiritul acestei atitudini de solidaritate cu toate forțele care mili
tează pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru pace și înțelegere in lume, 
ziarul nostru iși propune să consacre un ciclu de articole multiplelor iniția
tive, demonstrații, marșuri de protest ș.a. ale mișcărilor pentru pace din 
diferite țări și de pe diferite continente.

începem acest ciclu cu urr articol privind noile dezvoltări pe care le 
cunoaște mișcarea pentru pace din țările Peninsulei Scandinave.

Cu vreo două luni in urmă, la 
Helsinki, remarcasem pe stradă 
grupuri de cite 2-3 tineri care îi 
opreau pe trecători cu un zimbet 
politicos, punîndu-le în față un 
afiș de dimensiuni reduse. Ceea ce 
putea să surprindă pe vizitatorul 
străin, obișnuit să fie asaltat pe 
străzile unor orașe occidentale de 
„supuși** ai diferitelor secte reli
gioase împărțind broșuri de propa
gandă, era, aici, reacția binevoi
toare a cetățenilor, chiar și a celor 
mai grăbiți, gata să-și sacrifice 
cîteva secunde din timp pentru a 
semna pe afișul respectiv. Era în 
plină desfășurare campania de 
strîngere a semnăturilor pe „APE
LUL ÎN VEDEREA CREĂRII U- 
NEI ZONE DENUCLEARIZATE 
ÎN EUROPA DE NORD**. Pe fun
dalul textului tipărit, contururile 
Peninsulei Scandinave, peste care 
se suprapuneau profiluri umane ce 
sugerau o manifestație : imagine 
simbolică exprimind comunitatea 
de destin a popoarelor așezate în 
această parte a continentului, dar și 
unitatea lor de voință pentru a 
cere înlăturarea pericolului nu
clear, garantarea unui viitor de 
pace și securitate, care fiă le per
mită să-și desfășoare in liniște 
munca și viața.

Am discutat la Helsinki cu oa
meni politici, parlamentari, cu re
prezentanți ai numeroase organiza
ții și grupări pentru pace despre 

această vastă acțiune, declanșată 
aproape concomitent in toate ță
rile scandinave. Ideea unei zone 
denuclearizate în nordul Europei 
nu este nouă. încă în urmă cu 
două decenii, fostul președinte al 
Finlandei, Urho Kekkonen, a făcut 
propunerea ca țările din nordul 
continentului să constituie împre
ună o zonă a păcii, primind garan
ții că pe teritoriul lor nu vor fi in
troduse niciodată arme nucleare. 
Ideea a găsit un larg ecou în ță
rile scandinave, într-un moment în 
care popoarele în cauză începeau 
să simtă cit de periculoase ar fi 
peste capetele lor „umbrelele nu- 
cleare** ce li se ofereau în cazul 
unei confruntări. Finlanda a re
înnoit propunerea Sa in anii 
1972-1975 și, mal recent, in 1978 și 
1980. La rindul său, noul președinte 
al Finlandei, ales la începutul 
acestui an, MAUNO KOIVISTO, a 
reafirmat că țara sa va acționa pe 
mai departe pentru crearea unei 
zone denuclearizate în Europa de 
nord.

Ceea ce se impune însă consem
nat este faptul că această idee, că
reia i s-au raliat numeroase forțe 
politice din celelalte țări ale regiu
nii, a depășit cu mult cadrul can
celariilor diplomatice. Episodul re
latat mai sus este prin el însuși 
semnificativ. Există în FINLANDA 
diverse grupări pacifiste, orienta
rea actuală fiind spre organizarea
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LARGĂ CAMPANIE PENTRU DENUCLEARIZAREA NORDULUI EUROPEI
pe categorii profesionale, astfel in
cit această opțiune fundamentală 
pentru dezarmare și pace să-și gă
sească forme de manifestare speci
fice fiecărei pături sociale. Activi
tatea însăși a acestor organizații 
diferă : „Asociația Paasikivi** se 
preocupă în special de probleme de 
cercetare, propunîndu-și să pre
zinte opiniei publice, cu argumente 
științifice, consecințele înarmări
lor, șl îndeosebi ale unei eventuale 
folosiri a armamentelor nucleare 
acumulate în Europa și pe glob ; 
„Comitetul celor 100“ desfășoară o 
susținută activitate în rindul fizi
cienilor, medicilor, cadrelor didac
tice ; Comitetul național „Săptă- 
mina Națiunilor Unite pentru de
zarmare** se ocupă îndeosebi de 
mobilizarea tineretului la acțiu
nile pentru pace etc. Și totuși, 
în ciuda acestei diversități, toa
te organizațiile pentru pace fin
landeze s-au mobilizat, și-au unit 
forțele pentru desfășurare^' cu 
succes a campaniei în favoarea zo
nei denuclearizate. In numai cîte
va săptămîni, 300 000 de finlandezi 
iși puseseră semnătura pe apel. 
Apoi numărul lor a depășit o ju
mătate de milion.

...De partea cealaltă a Golfului 
Botnik, în SUEDIA. Apelul în ve
derea creării unei zone denucleari
zate în Europa de nord a găsit un 
impresionant ecou în cercurile po
litice, în rîndul opiniei publice ce
lei mai largi. O știre de ultimă oră 
anunță că peste 750 000 de suedezi 
și-au pus semnătura pe apel. Co
mentînd această largă mișcare, mi
nistrul de externe suedez, OLA 
ULLSTEN, declara într-un interviu 
acordat ziarului „Svenska Dagbla
det** că „cererea de a se instaura o 
zonă denuclearizată in Nord trebuie 
luată in serios, ca fiind expresia 
dorinței crescinde pentru dezarma
re și pace". în același timp, liderul 
Partidului Social-Democrat, de opo
ziție, OLOF PALME, a arătat că 
partidul său se pronunță pentru o 
dezbatere „în cadrul nordic** asu
pra creării unei zone denucleariza
te în această parte a Europei, iar 
cunoscuta expertă în problemele 
dezarmării ALVA MYRDAL decla
ra că „Suedia ar putea să se de
clare ea însăși, in mod unilateral, 
zonă liberă de arme nucleare și să 
invite alte state interesate să i se 
alăture". în același timp, progra
mul de activitate al Partidului de 

Stingă — Comuniștii din Suedia, in 
vederea alegerilor parlamentare 
din toamnă, inscrie Ia loc de frun
te sprijinul față de propunerea 
privind crearea unei asemenea zone 
denucleariîfete., Zilele trecute, un 
grup de militanți penti-u pace s-a 
prezentat la Ministerul de Externe 
pentru a înmîna Apelul ce expri
mă voința maselor largi suedeze 
de a se realiza o zonă fără arme 
nucleare în nordul Europei.

...Temperatura mișcărilor de masă 
împotriva armelor nucleare a cres
cut in ultimul timp și în „țara fior
durilor**, în NORVEGIA, unde nu 
demult a fost inițiată o .Săptămînă 
de acțiune in sprijinul campaniei 
pentru crearea unei zone denuclea
rizate in Nordul Europei". în nu
mai cîteva zile, peste 200 000 de 
norvegieni și-au pus semnătura pe 
un document adresai guvernului, în 
care se cere exprimarea unei pozi
ții clare împotriva înarmărilor nu
cleare, pentru dezarmare și pace. 
Fapt cu atit mai semnificativ cu 
cit, spre deosebire de Finlanda sau 
Suedia, state neutre, această țară 
face parte din N.A.T.O., deci, teo
retic, se află sub „umbrela protec- 
toare“ a armamentului nuclear din 
dotarea forțelor armate ale blocu
lui. Adevărul este că norvegienii nu 
au motive să se simtă mai în si
guranță pe măs*ura atragerii țării 
lor tot mai evident în proiectele de 
întărire și modernizare a dispozi
tivelor N.A.T.O.

Conștiente că Norvegia a căpătat 
o nouă poziție in cadrul alianței 
nord-atlantice odată cu intrarea ei 
în „clubul petrolier**, îndeosebi 
după Începerea forărilor submarine 
dincolo de paralela 62. unele forțe 
politice din această țară iși expri
mă deschis îngrijorarea față de 
prezența din ce in ce mai frecventă 
în fiorduri a submarinelor nuclea
re străine. Așa se explică reacția 
categorică a opiniei publice — fapt 
de care guvernul a trebuit să țină 
seamă — împotriva includerii Nor
vegiei în aria de aplicare a hotă- 
rîrii N.A.T.O. de amplasare în Eu
ropa a noi rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune. Recent, grupul de 
deputați ai Partidului Socialist de 
stingă a propus Stortingului (parla
mentul) adoptarea unei hotăriri 
prin care să' pună in afara legii și 
să interzică producția, introducerea 
sau tranzitarea prin teritoriul Nor
vegiei, depozitarea și folosirea ar
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mei nucleare. Interdicția, după 
cum s-a precizat în cadrul dezba
terilor, ar urma să cuprindă nu nu
mai trecerea armelor nucleare pe 
pămîntul Norvegiei, ci și prin spa
țiul marin și chiar survolarea țării 
de către rachete purtind focoase nu
cleare. Concomitent, s-au înmulțit 
luările de poziție în favoarea creă
rii unei zone denuclearizate în nor
dul Europei. La recentul congres al 
Partidului Liberal (Venstre) s-a 
adoptat o rezoluție specială în care 
se cere ca Norvegia să colaboreze 
activ cu toate statele din regiune 
pentru transformarea nordului eu
ropean intr-o regiune lipsită de 
arme nucleare.

„La Odense, în DANEMARCA, 
pe meleagurile care l-au inspirat 
îui Andersen nemuritoarele poves
tiri ce au luminat copilăria atîtor 
generații, sute de tineri s-au În
trunit săptămînă trecută în cadrul 
unei reuniuni a reprezentanților tu
turor organizațiilor de tineret pen
tru pace sub lozinca: „Nordul Eu
ropei — zonă denuclearizată**. Ti
nerii danezi s-au aflat adesea în 
primele rînduri ale amplelor acțiuni 
pentru pace desfășurate în diferite 
orașe ale țării. în această primă
vară, ei participă activ la campa
nia de strîngere de semnături pe 
apelul pentru o zonă denucleariza
tă in nordul Europei.

Danemarca este de mai multi ani 
un partener „incomod** în cadrul 
N.A.T.O. Guvernul danez a fost pri
mul care a exprimat rezerve față 
de decizia alianței nord-atlantice 
din decembrie 1979 privind crește
rea cheltuielilor militare și a am
plasării noilor tipuri de rachete cu 
rază medie de acțiune. Guvernul 
s-a conformat totuși hotărîrii 
N.A.T.O. și a supus in parlament un 
proiect de legg vizînd majorarea 
cheltuielilor de înarmare cu trei la 
sută; proiectul a fost însă respins 
cu o mare majoritate. Pornind de la 
aceasta și avînd în vedere larga 
mișcare împotriva planurilor de a 
instala noile tipuri de rachete în 
spațiul european, guvernul danez a 
adoptat o poziție fără echivoc: 
„Danemarca s-a pronunțat și con
tinuă să se pronunțe împotriva in
stalării de arme nucleare pe teri
toriul său" — declara recent pre
mierul ANKER JOERGENSEN.

...La Helsinki, Stockholm, Oslo 
sau Copenhaga au loc în această 
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perioadă intense pregătiri pentru 
marșurile de primăvară pentru de
zarmare și pace, care vor culmina 
cu o mare manifestație comună, la 
15 mai, la Goteborg, în Suedia. O 
acțiune de amploare fără prece
dent, avînd ca scop să atragă aten
ția guvernelor, a opiniei publice In
ternaționale asupra hotărîrii po
poarelor scandinave de a se opune 
instalării rachetelor nucleare în a- 
ceastă parte a continentului, de a-și 
intensifica lupta pentru a obține 
garanții că nordul Europei va fi 
o zonă a păcii și colaborării, lipsită 
de arme atomice. Cu acest prilej, 
participanții vor adopta hotărirea 
de a trimite la sediul Națiunilor 
Unite apelul popoarelor scandinave 
pentru o zonă denuclearizată în 
Nord, în vederea prezentării aces
tui document la sesiunea specială 
consacrată dezarmării.

Mișcarea pentru proclamarea nor
dului Europei ca zonă denucleari
zată se înscrie în ansamblul acțiu
nilor ce se desfășoară la scara în
tregului continent împotriva cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare și 
pace. „Niciodată noi, europenii, nu 
am simțit atît de mult ca acum cit z 
sîntem de legați unii de alții, nu 
am simțit atît de limpede că des
tinele noastre sint atit de interde
pendente cind este vorba de pace . 
sau război" — declara, în cursul 
unei convorbiri pe care am avut-o 
la Helsinki, d-na JUTTA ZILLIA- 
CUS, vicepreședinta Comitetului 
pentru probleme internaționale al 
Parlamentului finlandez. „De aceea, 
a continuat d-sa, ne-am bucurat 
cind am aflat despre inițiativele de 
pace ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu și am urmărit cu inte
res marile acțiuni desfășurate în 
România împotriva înarmărilor, 
pentru pace și destindere. Pentru 
că obiectivele mișcărilor populare 
pentru pace sînt, in fond, obiective 
comune, ce depășesc frontierele na
ționale".

O confirmare în plus a adevă
rului, subliniat în permanență de 
România, că Europa are un destin 
comun. în eforturile pentru o Eu
ropă unită, pentru viitorul ei de 
pace și securitate, de largă coope
rare și înțelegere, popoarele conti
nentului se găsesc alături, animate 
de aceleași speranțe și idealuri.

Dumitru ȚINU

Contenciosul comercial 
dintre Piața comună 

și Japonia
GENEVA 8 (Agerpres). — Profund 

îngrijorate de agravarea in continua
re a deficitului balanței schimburi
lor lor comerciale cu Japonia, cele 
zece țări membre ale Pieței comune 
ați cerut inițierea de consultări o- 
ficiale în Cadrul Acordului General 
pentru Tarife si Comerț (G.A.T.T.) 
în legătură cu practicile japoneze 
privind importurile. AgentJ? Reuter 
informează că cererea pst sens 
a Pieței comune — prea# -fi-mi siu- 
nii nipone de la Geneva" l—■ afirmă 
că Japonia nu și-a onorșjt obliga
țiile asumate în cadrul G.A.T.T. 
ei’ectuind importuri net inferioare 
valoric volumului exporturilor sale. 
Agenția citată amintește cq. in anul 
în curs, experții C.E.E. estimează 
că excedentul Japoniei in schimbu
rile' comerciale cu Piața comună se 
va ridica la 14 miliarde dolari.

„Importurile nipone de bunuri ma
nufacturate se află la nivelul celor 
ale Elveției .— al cărei potențial e- 
conomic este de zece ori mai mic 
față de Japonia**, a declarat, la Ge
neva. Michael Hardy. însărcinat cu 
problemele externe ale C.E.E. El a 
subliniat că obiectivul Pieței comu
ne este acela de a asigura o sporire 
a importurilor nipone, la un nivel 
comparabil cu al altor țări, releva 
Reuter. Reprezentantul C.E.E. a a- 
mintit că recentele măsuri adoptate 
de guvernul de la Tokio privind 
reducerea ■ barierelor tarifare nu re
prezintă soluționarea de fond a con
tenciosului comercial dintre Japonia 
și „cei zece**.

Declarațiile primului ministru 
al Republicii Zimbabwe

SALISBURY 8 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Republicii Zim
babwe, Robert Mugabe, a exprimat a- 
precierea guvernului său față de 
contribuția albilor în societatea zim- 
babweană, adăugind că intenționează 
să le acorde o participare mai mare 
în activitatea de conducere a trebu
rilor țării — transmite agenția U.P.I.

Robert Mugabe a salutat demisia a 
nouă deputați din partidul Frontul 
Republican condus de Ian Smith, 
care au hotărit să-și continue man
datul pe o poziție independentă, spri
jinind guvernul in parlamentul țării. 
El a spus, după cum menționează a- 
genția A.P., că este timpul ca prăpas
tia care separă liderii albi de con
ducătorii de culoare să fie depășită.

Totodată, premierul Zimbabwean a 
subliniat că, în timp ce țara se 
apropie de cel de-al treilea an al 
independentei, există încă elemente 
rasiste extrem de conservatoare, in 
special in comunitățile agricole și 
miniere, care în mod deliberat se 
opun schimbărilor intervenite în 
tară.
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