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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A PLECAT IERI, 
ÎMPREUNA CU TOVARASA ELENA CEAUSESCU, IN VIZITE 

UFICIALE UE PRIETENIE IN R.P. CHINEZA SI R.P.U. COREEANA
Mii de oameni ai muncii din Capitală, dînd glas sentimentelor întregii noastre națiuni, au 
făcut o călduroasă manifestare de stimă și dragoste secretarului general al partidului, 
președintele republicii, exprimîndu-și cu însuflețire sprijinul față de politica externă a Româ
niei, pusă consecvent în slujba întăririi prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, 

a păcii și înțelegerii internaționale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste .-România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, au plecat, 
luni i ^in^ață. în vizite oficiale de 
prietenie, jn Republica Populară Chi
neză — la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez 
și a Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze — și in Republica 
Populară Democrată Coreeană — la 
invitația tovarășului Kim, Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele «Republicii Populare 
Democrate Coreene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit în aceste vizite de tovarășii 
Ion Dincă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul afaceri
lor externe, loan Ursu. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-vlce- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, loan 
Avram, membru al C.C. al P.Q.R., 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Constantin Mitea. membru 
al C.C. al P.C.R., consilier al secre
tarului general al P.C.R. și pre
ședintelui republicii, Ionel Cetățea- 
nu, adjunct, al ministrului aprovizio
nării tehnico-mațeriale și controlului 
gospodăririi fondurilor fixe.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul 
aerogării erau arborate drapelele 
partidului și statului, care în
cadrau portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de tova
rășii Ilie Verdeț, Iosif Banc. Emil 
Bobu, Lina Ciobanu, Ion Coman, 
Nicolae Constantin. Constantin Dăs- 
călescu, Janos Fazekas, Ludovic 
Fazekas, Cornelia Filipaș, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Aneta 
Spornic, Ștefan Voitec, Emilian Do- 
brescu. Petru Enache, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Constantin Ol- 
teanu, Cornel Onescu, Marin Rădoi, 
Richard Winter. Marin Enache, pre
cum și de membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, re
prezentanți ai vieții științifice, cul
turale și artistice. Tovarășii din con
ducerea partidului și statului au ve
nit împreună cu soțiile.

Erau de față însărcinații cu afa
ceri ad-interim la București ai 
R.P. Chineze, Tien Ginfen, și R.P.D. 
Cori -ne. Li Ha Zun.

Er*, de asemenea, prezent V. I. 
Dro? ’■—ko, ambasadorul Uniunii So
viet! la București.

La' hcara avionului, pionieri au 
oferit 'buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Pe aeroport se aflau numeroși oa
meni ai muncii bucureșteni, care 
au aclamat cu însuflețire pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și pe tova
rășa Elena Ceaușescu. Ei au dat ex
presie sentimentelor de nețărmurită 
dragoste și stimă pe care întreaga 
noastră națiune le nutrește față de 
conducătorul iubit al partidului și 
statului nostru, pentru activitatea 
neobosită consacrată înfloririi con
tinue a patriei, bunăstării și ferici
rii poporului, creșterii prestigiului 
și rolului României pe arena mon
dială, cauzei socialismului și păcii 
în lume, adresînd, totodată, tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu un călduros 
„Drum bun“.

Aeronava prezidențială a decolat 
la ora 10.

Escală la Novosibirsk
In drum spre Beijing, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elene 
Ceaușescu, Împreună cu persoanele 
oficiale române care îi însoțesc, au 
făcut o escală la Novosibirsk.

Pe aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu cordia
litate de V. A. Filato^, președintele 
Comitetului Executiv al Sovietului 
regional Novosibirsk, V. A. Bokov, 
al doilea secretar al Comitetului re
gional Novosibirsk al P.C.U.S., secre
tari ai comitetului regional al

P.C.U.S., vicepreședinți ai sovietului 
regional, alți heprezentanți ai orga
nelor de pârtia și de stat locale. To
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați, de 
asemenea, de academician V. A. 
Koptiug, vicepreședinte al Academiei 
de științe a U.R.S.S., președintele 
filialei siberiene a Academiei de 
științe.

Au fost, de asemenea, prezenți 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Moscova, Traian Dudaș, 
membri ai ambasadei.

UNITATEA DE ACȚIUNE A POPORULUI 
CONDUS DE PARTID -

izvorul inepuizabil de forță al societății 
noastre socialiste.

„Unitatea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, a întregului nostru popor, sub conducerea parti
dului comunist, constituie factorul determinant al înfăptuirii 
mărețului Program de edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, izvo
rul tuturor victoriilor pe care le obținem în ridicarea patriei 
pe noi culmi de progres și civilizație, în apărarea libertății și 
independenței naționale".

NICOLAE CEAUȘESCU
O cronică a acestor ani va trebui 

să consemneze la loc de frunte ca 
trăsătura cea mai pregnantă pe 
care o înfățișează oricărui obser
vator viața noastră socială puterni
ca unitate a poporului, comunita
tea sa de ginduri și simțiri, de vo
ință și acțiune. Este un adevăr cu 
valoare de simbol pentru realitățile 
noastre social-politice, pentru voin
ța de neînfrînt a poporului de a 
traduce neabătut în viață politica 
partidului, de a înfăptui idealurile 
noastre socialiste. In cuvintarea 
rostită la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU releva această cuce
rire fundamentală și importanța 
consolidării ei permanente pentru 
dobindirea victoriilor de azi și de 
mîine, subliniind 
avem permanent 
in vedere că. cu 
cit vom asigura 
întărirea tot mai 
puternică a legă
turilor partidului 
eu masele 
lare, a 
poporului
Democrației și Unității Socialiste, 
cu atît va fi mai puternică forța 
societății noastre socialiste, cu atît 
vom asigura mersul mai ferm 
inainte al patriei noastre, îndepli
nirea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea, a Programului partidului, 
ridicarea continuă a bunăstării ge
nerale, materiale și spirituale a po
porului nostru, întărirea forței, a in
dependenței și suveranității Româ
niei socialiste".

Dacă unitatea poporului a căpă
tat în evul nostru socialist trăsă
turi noi, determinări și finalități 
superioare, se cuvine menționat că 
ea are adinei și viguroase rădăcini 
în trecut.

Intr-adevăr. întreaga istorie a po
porului nostru învederează faptul 
că pilonii dăinuirii noastre prin se
cole își au neclintită 
aspirația spre unitate 
dență a tuturor fiilor 
mint. Sub semnul 
învins moșii și strămoșii noș
tri vitregiile care in evul me
diu amenințau existența statelor 
românești. însăși ființa națională. 
La baza renașterii noastre din 
secolele XVIII și XIX s-a aflat, 
fără îndoială, ca un element de 
sudură a voințelor tuturor româ- 
nilpr, ideca. unității, a originii isto-< 
rice comune, care a accelerat pro
cesul de constituire a poporului 
nostru intr-o colectivitate naționa
lă cu trăsături distinctive proprii.

Trebuie să

specifice, cu aspirații comune per
manente, avind în centrul lor da
toria sacră față de tară, față de 
fapta de eroism a înaintașilor 
pusă în slujba independenței și 
libertății patriei ; uniți am realizat 
unirea de la 1859 ; unitatea firesc 
corelată cu aspirația spre libertate 
și independență a stat la baza cu
ceririi independenței în 1877 și 
apoi a desăvîrșirii statului na
țional unitar în decembrie 1918. 
în minunata moștenire spiritua
lă pe care ne-a transmis-o istoria 
națională — pilduitoarea învățătură 
a forței invincibile a unității unui 
popor strălucește 
aparte.

De la apariția 
clasa muncitoare 
voluționar

în mod cu totul

pe scena istoriei, 
și partidul ei re- 

preluînd și dezvoltind

țiplele planuri ale vieții sociale — 
manifestare concludentă a modului 
superior de concepere și realizare a 
rolului său conducător — ca. de pil
dă, pe plan economic măsurile me
nite să asigure continua dezvoltare 
a forțelor de producție, a proprietă
ții socialiste și, prin aceasta, accesul 
egal al tuturor fiilor țării, indife
rent de naționalitate, la bunăsta
re și civilizație, întărirea indepen
denței țării ; pe plan politic, insti
tuirea unui sistem complex de 
forme și modalități care asigură 
participarea cetățenilor la condu
cerea țării, a treburilor obștești ; 
pe plan social, accentuarea omo
genizării sociale, asigurarea în fapt 
a unei reale egalități în drepturi a 
tuturor cetățenilor patriei, 
osebire de naționalitate ;

spiritual, 
ficarea 
politico-educative 
de dezvoltare a 
conștiinței socia
liste. ridicarea 
generală a nive
lului de cultură, 

înrădăcinarea tot mai trainică a 
normelor eticii șl echității socia
liste.

Toate aceste înnoiri din viața 
partidului, a societății noastre în 
ansamblu, poporul nostru le aso
ciază în mod firesc și indisolubil 
cu personalitatea celui care, avind 
o contribuție decisivă la elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidului, a 
făcut cel mai mult pentru întări
rea unității și independenței po
porului, pentru împlinirea năzuin
țelor sale de mai bine — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Prin devota
mentul cu care s-a consacrat din 
fragedă tinerețe slujirii interese
lor fundamentale ale țării, prin 
dragostea și încrederea neșovăitoa
re cu care este înconjurat de în
tregul popor, secretarul general al 
partidului, președintele țării, a de
venit el însuși un strălucit simbol 
al unității organice, indestructibi
le dintre partid și popor. Manifes
tările de deplină adeziune la poli
tica partidului și mai ales faptele 
de muncă, vasta activitate con
structivă desfășurată în toate sec
toarele pentru transpunerea ei in 
viață reprezintă argumentul cel 
mai edificator al acestei unități 
superioare, ai încrederii și hotărî- 
rii cu care întreaga noastră națiu-

na
fără de- 
pe plan 
intensi- 
muncii

Idei și orientări su“ 
recenta

popu-
unității 

în cadrul Frontului

temelie în 
și indepen- 
acestui pă- 
unității au

* h i 
k f '

aceste-tradiții, au înscris pe steagul 
lor de luptă, la. loc de frunte, idea
lul unității, al consolidării inde
pendenței naționale. Și în fapt, 
unitatea tuturor forțelor patrioti
ce, democratice în jurul Parti
dului Comunist Român, a făcut 
posibile înfringerea fascismului, 
victoria insurecției naționale an
tifasciste și antiimperialiste din 
august 1944, apoi 
cu succes a revoluției 
națională și socială.
marilor transformări revoluționa
re de. după 
unitatea însăși 
a căpătat acei 
tibili pe care-i 
nomia socialistă
tura socială lipsită de antagonisme 
sociale fundamentale, conștiința so
cialistă, întemeiată pe noua con
cepție despre lume și societate.

Perioada nouă, de profunde în
noiri în toate sferele vieții sociale, 
inaugurată de Congresul al IX-lea. 
de când 
statului 
Nicolae 
privința 
meniului lui profund față de poli
tica partidului, acumulării noi. 
care au consolidat-o și mai mult, 
au ridicat-o pe un plan superior.

Procesul de întărire, de consoli
dare a unității poporului a fost 
puternic stimulat de măsurile ini
țiate și înfăptuite de partid pe mul-

desfășurarea 
de eliberare 
în procesul

eliberarea țării, 
s-a consolidat, 
lianți indestruc- 

constituie eco- 
unitară, struc-

în fruntea partidului si a 
nostru se află tovarășul 
Ceaușescu. a marcat, și în 
unității poporului, devota-

Paul DOBRESCU

I

*

I
(Continuare în pag. a II-a)
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TRANSMITE DE LA FAȚA LOCULUI BRIGADA DE REPORTERI Al „SClNTEII"

ASTAZI, DIN JUDEȚUL GIURGIU
dl

în primul rînd, porumbul!
Pînă în seara zilei de 12 aprilie, unitățile agricole 

de stat și cooperatiste din județul Giurgiu au însămîn- 
țat 52 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva 
în această primăvară. S-a încheiat semănatul plante
lor furajere, al sfeclei de zahăr, florii-soarelui și le
gumelor din epoca intii. Acum, principala urgență o 
constituie porumbul, cultură ce va ocupa 72 500 hec
tare, din care 28 666 hectare au primit deja sămînța. 
Tovarășul Victor Ghidarcea, secretar al comitetu
lui județean de partid, ne-a vorbit despre principalele 
direcții de acțiune pentru intensificarea ritmului de 
lucru, astfel ca semănatul porumbului să se incheie 
la termenul stabilit :

— Cuvintele de ordine în campania din această pri
măvară sînt Calitate și Ritm la semănat. Da, pe pri
mul plan am situat calitatea lucrărilor. Sînt suficiente 
forțe mecanice pentru a încheia în scurt timp însă- 
mînțările. Avem condiții ca in acest an, cînd am exe

cutat arături de toamnă pe toată suprafața, să facem 
lucrări de cea mai bună calitate. Analizind mersul 
campaniei, comitetul județean de partid a stabilit și 
o serie de măsuri care să permită creșterea ritmului 
la semănat, fără a se face însă nici un rabat la cali
tate. Dintre acestea menționez : întrajutorarea cu for
țe mecanice între unitățile agricole din aceleași con
silii ; generalizarea schimbului doi la pregătirea tere
nului ; formațiile de tractoare rămin în cîmp pe tim
pul nopții.

Luni au fost semănate cu porumb peste 7 000 hecta
re. Deci măsurile prind viață...

Un itinerar prin mai multe unități agricole din județ 
ne-a dat prilejul să consemnăm numeroase fapte de 
muncă, demne de acești minunați soldați ai cîmpului. 
Iată cîteva dintre ele...
(Continuare in pag. a IlI-a)

STADIUL ÎNSĂMÎNTĂRII PORUMBULUI
Din datele furnizate 

de Ministerul Agricultu
rii rezultă că pînă luni 
seara (12 aprilie) po
rumbul a fost semănat 
pe 576 965 hectare, ceea 
ce reprezintă 27 la sulă 
din suprafața planifica
tă. In intervalul 12-13 
aprilie inclusiv, conform 
programului elaborat de 
minister, trebuie să lie 
Insămințate cu porumb 
1 442 600 hectare, pentru 
ca toate județele să în
cheie semănatul 
menul stabilit, 
aceasta trebuie 
din plin - zi și
- toate forțele, astfel ca 
zilnic să se realizeze o 
viteză la semănat de 

^206 080 hectare.

la ter- 
Pentru 

folosite 
noapte
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Sesiune științifică dedicată aniversării a 525 de ani
de Ia urcarea lui Ștefan cel Mare pe tronul Moldovei

DIVERS I
I

Mâiestria 
maistrului

Locuința maistrului Constantin 
Alcaziu din Bacău devine a- 
deseori neîncăpătoare pentru tot 
mai numeroșii oaspeți care-i trec 
pragul pentru a admira : pie
se de mobilier de tot felul, lus
tre, veioze; aplice, 
flori, împletituri, 
executate intr-un stil 
maistrul dind dovadă 
măiestrie. O singură 
pune la grea încercare . 
re: „Din ce sînt făcute ?“. Cum 
nimeni pînă acum n-a „ghicit", 
răspunsul maistrului-artist ne 
dumirește: „Și lustrele, și veio- 
zele, și piesele de mobilier, și 
împletiturile, și toate cite le ve
deți sînt făcute numai și numai 
din materiale aruncate la gunoi. 
Cum locuința a devenit neincă- 
pătoare, mă pregătesc să deschid 
o expoziție, „să vadă și alții ce 
pot să facă din te miri ce“...

suporturi, 
Toate sint 

original, 
de multă 
întrebare 
pe orica-

/n trenul 4006
In trenul de persoane 4006 de 

pe ruta Baia Mare — București, 
un călător și-a uitat în compar
timent o mare sumă de bani. 
Găsiți de ceferiștii din garnitu
ra respectivă, banii au fost pre- 
dați miliției din Gara de Nord. 
Banii nu sînt însoțiți de nici un 
indiciu al identității păgubașu
lui.

întâmplarea s-a petrecut in 
ziua de 3 aprilie și banii iși aș
teaptă stăpinul.

Frumos gestul ceferiștilor, 
izvorit, firesc, din respectul față 
de banul muncit, dar uitat în
tâmplător de un călător prea 
grăbit sau obosit.

Cine ești, norocosule ?

„Apropitarul" 
a fost... mutat

Un anume Dumitru Done și-a 
construit în comuna Basarabi, 
județul Constanța, o casă de toa
tă frumusețea. O casă despre 
care se spune că se învirte după 
soare. Dar arătoasa casă a lui 
D. D. a fost făcută numai din... 
învîrteli. S-a constatat că abso
lut toate materialele — cără
mizi, balast, grinzi metalice, 
lemn, geamuri și cite altele — 
au fost sustrase de la Grupul de 
șantiere nr. 3 Basarabi.

„Apropitarul" a fost „mutat" 
în altă locuință, în altă parte, 
pentru mai multă vreme.

Se pune insă întrebarea: cum 
sint gospodărite și păstrate ma
terialele pe șantierele respective, 
că doar o asemenea casa — mare 
și frumoasă' — nu s-a putut ri
dica așa, peste noapte ?

„Nașul" să-și 
caute alt fin...
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Cititorul nostru Ștefan Haraba 
din București, strada Berceni 
nr. 3, ne trimite o scrisoare în
soțită de adresa nr. 58 CI1982 
primită de la Consiliul popular 
al sectorului 4, prin care i se a- 
duce la cunoștință că va fi a- .1 
mendat, pentru că — cităm — 
„în urma controlului pe teren, 
s-a constatat că ați executat lu- | 
crări de închidere a balconului 
fără autorizație de construcție". .

Cetățeanul în cauză face ur
mătoarele precizări: intii, că nu 
și-a închis balconul, așa cum se ■ 
menționează în somație’, al doi- . 
lea, că nu a venit nimeni -in con
trol pe teren; al treilea, că nu | 
îl cheamă Stan Haraba. ci Ște
fan Haraba. In legătură cu „bo- l 
tezul” numelui, face haz de ne
caz: „Cum somația am primit-o I 
in preajma lui 1 aprilie, cred că 
cineva, distrat, a făcut vreo 
glumă. Dacă totuși n-a glumit, 
apoi „nașul" să-și găsească alt 
fin, care să-i plătească amenda, 
că eu n-am de ce".

Scurt și cuprinzător.

30 de metri
in aer

— Măi aceștia, care ai curajul 
să mă duci acum pînă la stațiu
nea Izvoare cu mașina? — a în
trebat Ilie Zmeu din Seini (Ma
ramureș) pe cei din jur.

— Cum, adică, cine să te ducă? 
Eu in persoană! s-a oferit Ghio
cel Zaharia din Baia Mare.

tn afară de „curajul alcoolu
lui". Ghiocel nu mai avea nimic. 
Nici măcar permis de conducere.

Cei doi n-au mai ajuns in 
seara aceea in stațiunea Izvoa
re. Autoturismul condus de 
Ghiocel a zburat — pe măsura- 

metri peste un gard 
într-o șură, 

înfundat. Cum 
s-a întimplat.

te! — 30 de 
și s-a oprit 
motorul s-a 
celor doi li

Daca

unde

nu inferveneau
pompierii..

După ce a scos 
sobă, M. Irimia

din 
sui/u, .... t atra
Dornei a aruncat-o lingă un șo
pron în care se aflau lemne și 
fin. Cum prin cenușă se mai afla 
un rest de jăratic, șopronul a 
luat foc. Numai intervenția 
promptă a pompierilor militari 
a clus la salvarea casei sale și 
a celor din vecini, amenințate 
de flăcările mistuitoare.

Tot rapida intervenție a pom
pierilor militari i-a salvat și 
gospodăria lui Andrei Uto din 
satul Colnic, județul Covasna. 
Acesta a făcut imprudența să 
intre cu luminarea aprinsă în
tr-o șură cu fin uscat ca iasca...

Oameni buni, nu vă jucați cu 
focul ! Neglijențele mici pot duce 
la pagube mari.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

cenușa 
din

— Ne aflăm la începutul celui 
de-al doilea trimestru din acest an. 
Spuneți-ne, tovarășe ing. Nicolae 
METEA, dumneavoastră, ca director 
al Schelei de extracție Boldești, cum 
apreciați rezultatele obținute de co
lectiv in primele trei luni ale anu
lui ?

— Colectivul nostru a încheiat pri
mul trimestru cu depășiri de plan la 
extracția de țiței (211 tone), la gazo
lină (412 tone) și la gaze utilizabile 
(7,5 milioane metri cubi). Calculele 
nu au fost încă încheiate, dar esti
măm o depășire a planului la pro- 
ducția-marfă de circa 5 700 000 lei. 
Deci, se poate aprecia că oamenii 
noștri au răspuns cum se cuvine 
chemării adresate petroliștilor țării 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
spori producția internă de țiței. In- 
trind în cel de-al doilea trimestru, 
sîntem hotărîți să consolidăm și să 
amplificăm rezultatele obținute pînă 
acum. Cu atit mai mult cu cit planul 
de extracție al schelei pe acest an 
este cu 41 000 tone mai mare decît 
cel din 1981.

— Cum s-a acționat- pentru a se 
obține rezultatele amintite ? Iarna, 
știm, 
opriri mai multe la sondele in func
țiune, deplasările pentru intervenții 
se fac mai anevoios...

— Așa este ! Noi am ținut însă 
seama de condițiile de lucru din lu
nile de iarnă. Am luat toate măsurile 
necesare în parcurile de sonde, 
în ateliere, în sectoarele rutiere. 
Ceea ce ne-a preocupat în mod de
osebit a fost problema forței de 
muncă și, strîns legată de aceasta, 
aceea a organizării activității 
tervenții la sonde. A trebuit 
sim oamenii cei mai inimoși 
încercați in greutăți ' pentru 
ma, in plus față de anul 
încă trei echipe de intervenție și una 
de reparații. Avem acum 32 echipe 
cu circa 480 de oameni buni. Q mare 
parte din ei sînt comuniști și dove
desc înaltă răspundere în tot ce fac. 
Am început cu acest eșalon de șoc, 
pentru că de el depinde în mare 
parte să menținem extracția la fie
care sondă conform graficelor zilnice.

— Am fost și noi. in calitate de 
reporteri, martori la lupta lor cu mi-

nutele, cu greutățile meseriei. Si, in
tr-adevăr, sint de admirat pentru dir- 
zenia și abnegația lor in muncă. Dar 
credem cp realizările din primele 
trei luni ale anului le-ați asigurat și 
printr-o serie de măsuri geologo-teh- 
nice și tehnologice.

— Evident. Am intrat în acest an 
cu un nivel de extracție mai mic 
cu aproximativ 30 tone pe zi decît 
cel planificat. Pe baza unei consul
tări directe, nemijlocite, cu maiștrii, 
cu sondorii și tehnicienii noștri, am 
conturat o serie de măsuri și soluții

I

se lucrează mai greu. Sint

de in
să gă- 
și mai 
a for- 
trecut,

ll cerință majoră la care 
petroliștii din Boldești 
răspund prin depășirea 
planului de producție

pentru a spori producția zilnică de 
țiței extras. Și ținînd seama de ele, 
ne-am întocmit planuri de măsuri 
foarte concrete, cu . .........
distincte, individuale. Oamenii noștri 
mai vîrstnici ne-au 
anume sonde să le 
pornit-o cu trei : cele de la Copăceni. 
Posești și Păcureți. Le-am pus in 
producție, extrăgînd astfel zilnic 9 
tone de țiței. Conform planului de 
foraj, patru sonde noi au fost date 
în exploatare. De aici am extras alte 
20 de tone de țiței pe zi. La începutul 
lunii aprilie au fost puse în exploa
tare alte trei sonde noi, care vor 
contribui la creșterea producției zil
nice. Concomitent, la o serie de sonde 
în funcțiune se efectuează — și acti
vitatea va continua și mai insistent — 
unele perforări adiționale pentru 
tratamente tensioactive cu chimicale. 
Acestea determină mărirea receptivi
tății stratului respectiv și deci o ex
tracție cu debit sporit. Aplicăm și 
alte procese tehnologice, cum ar fi 
injecții cu apă, cu gaze ; de aseme
nea. folosim și combustia subterană, 
alte tehnologii. în această privință 
colaborăm strîns cu Institutul de cer-

responsabilități

precizat care 
reactivăm. Am

l

Arhitectură nouă la Tîrgoviște

(Urmare din pag. I)

Izvo

cetare și proiectare petrol și gaze din 
Cîmpina. Sîntem receptivi la tot ce 
este nou în materie.

— Spuneți-ne, in afară de cercetă
torii de la institutul din 
cine vă mai acordă sprijin 
pe care colectivul schelei 
pentru a extrage mai mult

— Mă bucur că mi-ați pus această 
întrebare. Evidențiez faptul că rezul
tatele bune obținute de noi le dato
răm și întreprinderilor de reparații 
tractoare și motoare grele din Cîm
pina, de reparații și utilaj petrolier 
Teleajen, unităților de carotaj și per
forare, celei de cementări. operații 
și transporturi speciale din Ploiești. 
Aceste colective au răspuns prompt 
la solicitările noastre. Deplasările și 
intervențiile la sonde s-au făcut ope
rativ, reparațiile la utilaje, de aseme
nea. Mai mult, am fost ajutați și cu 
unele piese de schimb și materiale. 
Este însă nevoie să spunem că nu de 
același concurs ne-am bucurat din 
partea bazei noastre de aprovizionare 
de la Bâicoi.

— In cel de-al doilea trimestru ce 
noi acțiuni se vor întreprinde in 
schelă pentru a consolida rezultatele 
de pînă acum, așa cum spuneați la 
începutul convorbirii ?

— Vor fi zile, sâptâmîni și luni de 
muncă încordată. Planul prevede o 
creștere de aproape 200 tone de țiței 
extras pe zi față de trimestrul I. 
Nu-i lucru ușor. Am reanalizat toate 
posibilitățile noastre tehnice și uma
ne. Contăm mult pe spiritul activ, 
pe inițiativa și hărnicia celor aproa
pe 850 de comuniști, care prin exem
plul lor de muncă dinamizează efor
turile intregului colectiv. Potrivit 
prevederilor, la noile sonde forate 
vom realiza un spor de producție de 
62 tone țiței pe zi. Deci, restul pînă 
la 200 tone trebuie să-l obținem prin 
reactivarea a circa 50 de sonde (atit 
ne-am propus), cu un debit mic de 
0,5—1 tone. Avem un întreg program 
de măsuri geologo-tehnice și tehno
logice. îl vom aplica cu perseverență, 
punct cu punct. Ceea ce ne îngrijo
rează este tot forța de muncă. Avem 
mare nevoie de tineri petroliști. 
Căutăm să-i recrutăm din localitățile 
cu tradiție din județul nostru. Dumi
nica, cadre inginerești,, petroliști co
muniști cu mare autoritate morală 
stau de vorbă cu tinerii la cluburile 
muncitorești din Ploiești, Cîmpina, 
Băicoi și din alte localități petroliere. 
Ei le vorbesc despre munca aspră și 
frumoasă de petrolist, dar și despre 
realele avantaje materiale ale celor 
ce îmbrățișează această muncă. Este 
meritoriu faptul că unii sondori iși 
aduc propriii lor copii in schelă, in- 
mînîndu-le astfel ștafeta de petrolist. 
Iată, bunăoară, Stelian Rotaru și-a 
adus in echipa de intervenție unde 
lucrează pe cei doi fii ai săi. De ase
menea, Ion Beregoi, Constantin Be- 
niașu, Nicolae Costache. Gheorghe 
Eftimie și alții ca ei au deja feciorii 
și tetele in schela noastră. Aș apela 
insă — și pe această cale — la or
ganizațiile U.T.C. din școli, la con
siliile populare de la orașe, la pă
rinți pentru a indruma tineretul spre 
munca de petrolist, meserie cu tradi
ție in Prahova și in țara noastră.

Cîmpina, 
in efortul 
U depune 
țiței ?

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

La Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România s-a desfășurat, 
luni, sesiunea științifică ..525 de ani 
de la urcarea lui Ștefan cel Mare pe 
tronul Moldovei".

Organizată de Academia Republi
cii Socialiste România. Ministerul 
Apărării Naționale și Academia de 
științe sociale și politice, sesiunea a 
reunit personalități ale vieții noastre 
politice, științifice și culturale, acti
viști de partid și de stat, cercetători 
in domeniul științelor istorice, gene
rali și ofițeri, 
denți.

Cuvîntul de 
■ tit de prof.
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, care a 
evocat personalitatea proeminentă a 
lui Ștefan cel Mare, figură luminoa
să a istoriei românești, strălucită în
truchipare a voinței de libertate a 
poporului nostru.

în cadrul sesiunii au prezentat co
municări : prof. dr. Stefan Ștefănes- 
cu. președintele secției de istorie și 
arheologie a A.S.S.P. — „Legăturile 
permanente dintre țările române — 
baza afirmării drepturilor de liber
tate și unitate statală ale poporului 
român în epoca lui Ștefan cel 
Mare" : acad. Ștefan Pascu, pre
ședintele secției de științe istorice a 
Academiei Republicii Socialiste 
România — „Personalitatea politică a 
lui Ștefan cel Mare în 
national și european"; 
locotenent loan Șuța, 
țiitor al șefului Marelui 
jor — „Concepția războiului popu
lar de apărare a patriei în epo
ca lui Ștefan cel Mare": ge-
neral-maior Ilie Ceaușescu, doctor în 
științe istorice — „Arta militară în 
timpul lui Ștefan cel Mare" ; prof, 
dr. Vasile Cristian, decanul Facultă
ții de istorie a Universității „Al. I. 
Cuza" din Iași — „Cetățile Moldovei 
și rolul lor în lupta de apărare a pa
triei" ; prof. dr. Constantin Corbu, de 
la Universitatea din București — „Ță
rănimea — forță socială fundamenta
lă, izvorul tăriei Moldovei lui Ștefan 
cel Mare" ; prof. dr. docent Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga, vicepreședin
te al A.S.S.P. — „Moștenirea cultu
rală a epocii lui Ștefan cel Mare" ; 
Ion Popescu-Puțuri, director al Insti
tutului de studii istorice și social-po- 
litice — „Tradițiile luptei poporului 
român pentru apărarea patriei 
în concepția Partidului Comunist 
Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu".

Comunicările au pus în evidență că 
Ștefan Vodă, una din personalitățile 
cele mai de seamă create de geniul 
poporului român, pe care istoria și 
poporul l-au 
reprezintă o 
a calităților 
tactician, neîntrecut comandant de 
oaste și neînfricat luptător pen
tru cauza poporului său cu cele de 
abil diplomat și bun gospodar.

Relevînd legăturile 
dintre țările române, 
domniei lui Ștefan cel Mare, ca bază 
a afirmării drepturilor de libertate și 
unitate statală ale poporului român, 
comunicările au subliniat că marele 
voievod a apărat deopotrivă Moldova, 
Țara Românească și Transilvania, 
împiedicînd căderea acestora sub 
stăpinirea otomană. Lipsit de sprijinul

cadre didactice, stu-

deschidere a fost ros- 
dr. docent Mihnea

contextul 
general

prim-loc- 
Stat Ma

Mare":

denumit „cel Mare“. 
strălucită îmbinare 

de strateg. iscusit

permanente 
în perioada
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Tratament balnear 
și la Sinaia

Din cunoscuta stațiune climateri
că a Văii Prahovei — Sinaia — 
ne-a sosit o veste plină de interes 
pentru marele public: la Comple
xul turistic și de odihnă „Păltiniș" 
— redeschis anul trecut complet 
renovat — a început să funcționeze 
o secție de tratament balnear. In 
legătură cu aceasta tovarășul doc
tor Aurel Dinu ne-a spus : „Aici 
vor putea fi tratate nevroza aste
nică (toate formele), diabetul za
harat. ateroscleroza, dislipidemiile, 
hipertiroidalele și altele, precum și 
bolile asociate, cum ar fi reuma
tismele neevolutive, tulburările 
circulatorii periferice, afecțiunile 
aparatului respirator. Un personal 
medical de specialitate stă la dis
poziția bolnavilor pentru a indica 
cele peste 20 de proceduri care pot 
fi aplicate zilnic la 150—200 de pa- 
cienți.

De la directorul O.J.T. Prahova, 
tovarășul Ion Scăunaș, am aflat că 
reamenajarea secției de balneolo
gie de la Sinaia a necesitat o im
portantă investiție, cu care ș-au asi
gurat cele mai moderne aparate și 
instrumentar medical, astfel incit 
toate serviciile de tratament pot fi 
realizate ireproșabil de un perso
nal calificat. De asemenea, oaspe- 
ților-pacienți li se asigură o ca
zare excelentă în frumosul hotel 
„Păltiniș",‘iar la restaurantele pen
siune din incintă — meniurile indi
cate, preparate de bucătari și mai
ștri în arta culinară dintre cei mai 
iscusiți. (C. Căpraru).

ne urmează partidul, pe secretarul 
său general, punindu-și astfel in 
lumină o dată mai mult înaltele 
sale virtuți dintotdeauna, capacita
tea sa de a se mobiliza in jurul 
unor mari idei și țeluri ce cores
pund aspirațiilor sale.

în fața poporului nostru se află 
acum cuprinzătorul program adop
tat de Congresul al XII-lea, a că
rui înfăptuire prezintă o uriașă in- 
semnătate pentru mersul înainte 
al patriei noastre, pentru destinele 
României socialiste. Un program 
cutezător, al cărui obiectiv central 
— înscrierea patriei noastre in rin- 
dul țărilor cu nivel mediu de dez
voltare economică — solicită valo
rificarea tuturor energiilor și com
petențelor națiunii.

înfăptuirea programelor complexe 
adoptate de recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., menite să contribuie la 
realizarea independenței din punct 
de vedere energetic a țării, la dez
voltarea intensivă a zootehniei, la 
creșterea continuă a avuției națio
nale necesită eforturi unite, valori
ficarea mai susținută a rezervelor 
existente. în general, se poate spu
ne că pe măsura înaintării noastre 
pe calea progresului, a accentuării 
interdependențelor specifice socie
tății contemporane, coordonarea mai 
strinsă a tuturor forțelor și capaci
tăților de care dispune națiunea, 
orientarea lor cu promptitudine ca

inepuizabil
tre realizarea unor obiective cen
trale reprezintă o pirghie esențială 
in învingerea și depășirea oricăror 
dificultăți, o adevărată cheie a 
succesului.

Firește, modalitatea principală de 
întărire și consolidare a unității □ 
constituie, așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, perfec
ționarea continuă a rolului condu
cător al partidului prin adecvarea 
cit mai deplină a politicii sale la 
realitățile țării, prin întărirea legă
turilor cu poporul, permanentizarea 
dialogului cu toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, prin 
integrarea sâjacțivă în viața și ac
tivitatea constructivă. Se cuvine 
subliniat că instituirea acestor prac
tici ca metode curente de lucru a 
făcut ca partidul să se afirme real
mente drept centrul vital al națiu
nii, exponentul fidel al năzuințelor 
și aspirațiilor sale, purtătorul legi
tim al vrerilor sale de mai bine, 
iar poporul să-și unească și mai 
strîns rindurile în jurul partidului, 
învestlndu-1 cu întreaga sa încre
dere, urmîndu-1 cu hotărire și elan, 
în prezent, cînd avem de făcut față 
unor sarcini sporite, se 
mai atent valorificate 
modalități de întărire a 
partidului cu masele.
condiții, este cu atît mai necesar 
ca unitatea să îmbrace chipul fap
telor de muncă, al răspunderii și 
hotăririi cu care se acționează

cer cu atit 
asemenea 

legăturilor 
în aceste

de forță
pentru înfăptuirea obiectivelor a- 
sumate, pentru învingerea orică
ror dificultăți. Unitatea — care în
seamnă conștiința limpede a apar
tenenței la marea familie a națiu
nii noastre socialiste, a îndatoriri
lor care decurg din acest statut, 
efortul competent și lucid al tu
turor oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, pasiunea în 
muncă și înalta răspundere patrio
tică pentru a amplifica roadele 
muncii, pentru a spori contribuția 
la propășirea patriei, 
deplină 
noastră 
întărită 
meniile

încrederea 
in noi înșine, în lucrarea 
istorică — trebuie mereu 
și consolidată in toate do- 
și la toate 

organizare socială, 
dispunem de legi 
un cadru nou superior de manifes
tare a răspunderii individuale și 
colective în fiecare domeniu, uni
tatea de gînduri și acțiune a fie
cărui colectiv și a națiunii întregi 
capătă un larg cîmp de afirmare, 
devine forța în măsură să poten
țeze și să amplifice capacitățile și 
energia națiunii. Să milităm deci 
pentru întărirea necontenită a uni
tății, s-o apărăm ca pe bunul nos
tru cel mai de preț 1 Strîns uniți, 
în deplină comunitate de gîndire 
și acțiune, vom realiza obiectivele 
la care aspirăm astăzi, vom apro
pia mai repede viitorul, vom făuri 
României socialiste destinul demn 
la care au visat dintotdeauna 
inaintașii.

nivelurile de 
Astăzi, cînd 

care statuează

CUVÎNTUL CITITORILOR m 
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII

Un sat dîmbovițean la timpul prezent
Riul Alb este un sat așezat pe 

firul apei cu același nume, cuprins 
între briie domoale de dealuri cu 
orizont de pridvoare românești. 
Este unul dintre cele mai mari sate 
din Dimbovița și aparține comunei 
Bărbulețu, localitate din nordul ju
dețului. Acest sat, cunoscut astăzi 
și peste hotare pentru covoarele 
ce se țes aici de artizani popu
lari, a beneficiat în anii noș
tri, asemenea tuturor satelor patri
ei, de transformări sociale de nevi
sat în trecut. în urmă cu 70 de ani, 
satul era cunoscut ca o așezare de 
ciobani și tăietori de lemne, care 
porneau lunea de acasă spre cres
tele munților pentru a se întoarce 
simbăta cu puțină agoniseală pen
tru întreținerea familiilor. Joagărul 
și toporul constituiau uneltele pe 
care știau să le minuiască cel mai 
bine. Casele mici, sărăcăcioase, cu 
ferestre ascunse sub streșinile 
mari alcătuiau peisajul pe care 
bunicii și-l amintesc parcă dintr-o 
poveste. Școala satului înființată 
in anul 1833 își desfășura activi
tatea într-una din camerele casei 
preotului — și asemenea relatări, 
de domeniul unei lumi greu de 
imaginat azi, ar putea continua.

Care este înfățișarea prezentă a 
satului ? Riul Alb — 1982. Un dis
pensar modern, cu cadre medicale

competente, bine dotat, asigură a- 
sistența sanitară a locuitorilor. Trei 
școli generale intr-un singur sat, 
o grădiniță pentru copii, un com
plex comercial și 4 unități mixte 
ale cooperației de consum, un mo
dern cămin cultural cu o mare 
sală de spectacole, bibliotecă, club, 
muzeu — sint numai o parte din 
edificiile social-culturale ale aces
tui sat. Și incă ceva la fel de im
portant. Preocupările oamenilor de 
aici sînt acum altele. Mulți se a- 
firmă ca buni specialiști in dome
niile agriculturii, pomiculturii, zo
otehniei. Femeile țes renumite .co
voare în cadrul atelierului de răz
boaie manuale din sat. Unii foști 
săteni s-au calificat pe platforma 
industrială a Tîrgoviștei, unde lu
crează ca strungari, frezori, maiș
tri. tehnicieni.

Viața satului se desfășoară astfel 
în pas cu mersul societății noastre, 
în pas cu cerințele ei. Toate aces
te transformări sînt realizări sie 
oamenilor, transformați ei înșiși, 
sint opera partidului și statului 
nostru care se îngrijes» permanent 
de ridicarea nivelului de trai al 
tuturor cetățenilor patriei.

Vasile NEAGU
frezor, întreprinderea „Romlux"- 
Tîrgoviște

Apelul meșteșugarilor constructori
Cooperativei meșteșugărești „Vic

toria" din Băilești i se adresează 
tot mai mulți cetățeni pentru exe
cutarea a diverse prestări de ser
vicii, in special reparații la case, 
în ce privește efectuarea repara
țiilor la imobile nu putem însă răs
punde întotdeauna cu promptitudi
nea dorită tuturor solicitărilor, din 
cauza lipsei unor materiale, înde
osebi ciment, pe care unitățile fur
nizoare nu ni le livrează la timp. 
De pildă, anul trecut am avut re
partiție pentru 500 tone ciment de 
la Combinatul de lianți și azboci
ment (C.L.A.)-Tîrgu Jiu. Din a- 
ceastă cantitate ni s-au livrat doar 
182 tone, ceea ce a făcut să nu ne 
putem realiza planul la prestări- 
servicii in sectorul construcții.

Pentru anul 1982 avem repartiza
tă cantitatea de 450 tone ciment, 
pe care trebuie să ne-o livreze tot 
C.L.A.-Tîrgu Jiu. Dar întîmpinăm 
aceleași greutăți

prezent abia am reușit să 
de la turnizorul din Tîrgu 
mijloace de transport pro-

<1

ca și anul trecut.

Pînă în 
ridicăm 
Jiu, cu 
prii, doar peste 20 de tone ciment. 
Or fi existînd, probabil, unele mo
tive obiective, unele solicitări mai 
urgente, dar din moment ce avem 
un contract ferm încheiat, cu ter
mene concrete de livrare, colecti
vul combinatului ar trebui să ma
nifeste mai multă grijă și preocu
pare pentru respectarea prevederi
lor acestuia, care constituie literă 
de lege. Așteptăm mai mult spri
jin și solicitudine din partea con
ducerii C.L.A.-Tîrgu Jiu pentru a 
ni se livra la timp cantitățile de 
materiale contractate cu această 
întreprindere, spre a putea și noi, 
la rîndul nostru, să ne îndeplinim 
obligațiile privind prestarea 
servicii pentru populație.

M. CIUCA
președintele cooperativei 
„Victoria"-Băilești, județul

In gara portului Brăila 
nu de 
Brăila,
constata incă o dată ce

Trecînd 
port din 
am putut 
ușor se ajunge de la neglijență Ia 
risipă. Căci neglijența în gospodă
rirea, depozitarea și păstrarea unor 
materiale se transformă, practic, in 
risipă flagrantă. Astfel, pe linia a 
4-a, unde-si desfășoară activitatea 
IJCOOP și unde se află un de
pozit a! întreprinderii „Export- 
lemn“, grămezi întregi de ambala
je, lăzi, postamente din lemn se

mult prin gara — 
magazia C.F.R.,

de

Dolj

în-deteriorează aruncate la voia 
tîmplării, iar intr-o incintă peste 
10 mc de cherestea se află de luni 
de zile in bătaia intemperiilor, de- 
gradindu-se ; pe liniile a 5-a și a 
6-a unde, cu citva timp in urmă, 
s-au descărcat mai multe vagoane 
de îngrășăminte chimice, au rămas 
pe linii (de parcă pietrișul dintre 
ele ar avea nevoie de îngrășămin
te !), pe o lungime de circa 50 me
tri, tone întregi de chimicale ; pe 
linia gara port-canton-docuri-siloz.

statelor europene in lupta împotriva 
primejdiei otomane. Stefan cel Mare 
a ințeles. ca' și marii săi inaintași. 
Mircea cel Bătrin. Iancu de Hune
doara sau Vlad Tepeș. că singurul 
ajutor pe care putea conta era acela 
al locuitorilor acestor țări, uniți prin 
origine comună limbă, cultură și 
aceleași aspirații spre libertate. Așa 
se explică strădaniile sale de a al
cătui o confederație antiotomană a 
țărilor române, de a uni sub condu
cerea sa eforturile comune pentru 
apărarea vetrei străbune.

Evocarea personalității voievodului 
moldovean a pus în evidență calită
țile sale de om politic și militar, cu
rajul nemărginit simțul de dreptate, 
dragostea de țară, prețuirea libertă
ții. vitejia fără seamăn. înzestrat cu 
asemenea calități. Ștefan și-a conso
lidat domnia și. totodată, tara, prin- 
tr-o muncă fără preget, de fiecare zi. 
de fiecare ceas.

în comunicări s-a amintit că. pe 
tărîm militar, voievodul, care s-a 
dovedit strateg iscusit și tactician 
inegalabil, și-a pus adînc am
prenta propriei personalități asupra 
gîndirii și artei militare românești, 
ridicind pe trepte superioare zestrea 
primită de la predecesori și lăsind 
urmașilor o moștenire valoroasă.

Comunicările au evidențiat faptul 
câ domnitorul moldovean, receptiv la 
dezvoltarea fenomenului militar pe 
plan european, nu s-a îndepărtat de 
realitățile spațiului carpato-danu- 
biano-pontic. Asemeni marilor săi 
înaintași. Ștefan cel Mare și-a în
sușit, exact si profund, unul dintre 
adevărurile fundamentale ale istoriei 
românești, acela că apărarea țării nu 
se poate sprijini decît pe lupta între
gului popor, pe concentrarea energii
lor tuturor claselor și categoriilor so
ciale și, în primul rînd, ale ma
selor largi populare. Animat de 
dragoste de neam și țară, el a 
reușit să depășească prejudecățile și 
îngustimile de clasă și a făcut, in 
mai multe rlnduri, apel nemijlocit la 
mișcările sociale, ca forțe 
auxiliare în efortul militar

Comunicările au relevat 
experiența acumulată de

prețioase 
liberator, 
faptul că 

poporul 
nostru in secolele de luptă dusă pen
tru libertate, independență și unita
te statală — inclusiv bogata expe
riență din vremea lui Ștefan cel 
Mare — constituie temelia istorică 
pe care este clădită doctrina militară 
actuală 
doctrină care 
central 
este < 
popor român — 
ritul celor mai 
ale trecutului, i 
corată in 
dreptul și îndatorirea tuturor ce
tățenilor, bărbați și femei, de a-și 
aduce contribuția la apărarea ță
rii. Această doctrină consacră o 
structură a forțelor sistemului na
țional de apărare care asigură 
cooperarea strinsă a armatei cu găr
zile patriotice, detașamentele de ti
neret și celelalte formațiuni populare. 
Ea garantează că, în orice condiții, 
națiunea română va fi in măsură 
să-și apere bunurile ei cele mai de 
preț : orânduirea pe care și-a ales-o, 
unitatea, independența și integritatea 
hotarelor țării. în acest cadru, s-a 
subliniat că doctrina noastră militară, 
fundamentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, comandantul suprem al 
forțelor armate, este în deplin acord 
cu aspirațiile poporului român și, tot
odată, cu interesele fundamentale ale 
celorlalte națiuni.

Referitor la arta militară, s-a sub
liniat că marele voievod a elaborat 
un program politic și militar clar, 
care urmărea, în esență, consolidarea 
puterii centrale, îndeosebi pe seama 
limitării puterii marii boierimi, apă
rarea independentei, crearea condi
țiilor pentru rezistență împotriva ori
căror agresori și, in primul rînd. îm
potriva Imperiului otoman, fapt ce 
impunea existența unei armate mo
derne și puternice.

Concomitent cu organizarea oștirii, 
Ștefan cel Mare s-a preocupat de 
fortificarea țării. De zidurile cetăților 
lui Ștefan, cărora le-au dat tărie de 
neclintit vitejia și dragostea de țară 
ale oștenilor români, s-au izbit za
darnic oștile lui Mahomed II. cuceri
torul Constantinopolului, 
tătare și trupele trufașilor 
Sobieski și Matei Corvin.

Relevînd calitățile de om 
diplomat, îmbinate armonios cu cele 
de comandant suprem al oștirii și de 
strateg militar, vorbitorii au arătat 
că acestea l-au ajutat sa țină seama 
în orice moment de situația interna
țională, să aprecieze corect raportul 
de forțe și să tragă concluziile ne
cesare în interesul țării. El a sta
bilit relații politice cu Ungaria, Po
lonia, cnezatul Moscovei. Veneția, 
cu alte state interesate. într-o formă 
sau alta, in stăvilirea expansiunii

a României socialiste. O
- avind drept ax 
i apărarea patriei 

opera intregului 
statuează, in spi-

, avansate tradiții 
dar și adînc an- 

realitățile

1 teza că 
cauza și

prezentului,

hoardele 
regi Jan

politic și

făcînd eforturi 
Românească in 

frontul antiotoman. alături de Mol
dova și Transilvania.

în comunicările prezentate s-a 
arătat că arta militară a lui Ștefan 
cel Mare s-a remarcat prin originali
tate, dinamism, varietate și îndrăz
neală. prin alegerea cu pricepere a 
obiectivului principal și realizarea 
elementului surpriză.

Subliniind rolul preponderent al 
țărănimii in cadrul oștirii lui Ștefan 
cel Mare, vorbitorii au arătat că 
aceasta a constituit multă vreme 
factorul fundamental al tuturor 
transformărilor sociale, al mersului 
țării pe făgașul progresului econo- 
mico-social și al luptei pentru li
bertate națională. Supusă unui re
gim de dublă exploatare și spoliere 
pe plan intern și oprimării din afară, 
țărănimea s-a ridicat atit împotriva 
împilării economice din lumea sa
telor. cît și a dominației străine. în- 
scriindu-se, astfel. în istoria revolu
ționară a patriei ca forță de bază a 
poporului — aflată întotdeauna de 
partea progresului. în acest context, 
s-a subliniat că masele țărănești 
sînt. practic, ctitorii acelor momente 
eroice ale luptei românilor pentru 
libertate națională care au determi
nat evoluții noi pe planul păstrării 
și dezvoltării vieții naționale proprii.

Un loc important în cadrul comu
nicărilor l-au avut aspectele referi
toare la dezvoltarea culturii în epoca 
marelui voievod moldovean. în acest 
cadru s-a subliniat că lunga și stră
lucita domnie a lui Ștefan cel Mare 
reprezintă nu numai o epocă de pu
ternică afirmare politico-militară a 
Moldovei, dar și o perioadă de pro
digioase împliniri pe plan literar și 
artistic, perioadă unică în cultura 
românească, prin frumusețea și nu
mărul ctitoriilor durate în t 
me. S-a arătat astfel că în 
ră a fost creat renumitul 
dovenesc". că pictura s-a I 
mare măiestrie artistică, minlaturis- 
tica eunoscind. de asemenea, o pu
ternică înflorire. Tot in timpul dom
niei lui Ștefan sînt realizate primele 
cronici ale Moldovei, care proslăvesc 
faptele de vitejie ale marelui domn, 
sint făurite splendide manuscrise in 
lăcașurile de cultură de la Voronet. 
Neamț și Putna, miniaturile și fron
tispiciile acestora constituind adevă
rate capodopere ale genului.

în comunicări au fost evidențiate 
cu pregnanță preocupările consec
vente ale Partidului Comunist Ro
mân pentru apărarea independenței 
patriei.

Continuatoare a unor tradiții pu
ternice cu privire la definirea carac
terului luptelor de apărare ale po
porului român, concepția Partidului 
Comunist Român, a statului român în 
domeniul militar este o concepție de 
apărare. Scopul acesta fundamental 
este' in deplină concordanță cu na
tura socialistă și aspirațiile pașnice 
ale poporului. Această orientare de 
bază iși are consacrarea în actele 
fundamentale ale națiunii și ale cen
trului ei vital — Partidul Comunist 
Român. S-a menționat in acest con
text că legea supremă a țării — Con
stituția Republicii Socialiste Ronțâ- 
nia — statuează caracterul indepen
dent, suveran, unitar, inalienabil și 
indivizibil al statului român și teri
toriului său, iar Programul P.C.R. 
stabilește că partidul asigură condi
ții optime pentru dezvoltarea națiunii, 
pentru întărirea continuă a statului 
național, a independenței și suvera
nității sale. Aceste cerințe vitale 
și-au căpătat concretizarea în pre
vederile Legii apărării naționale a 
Republicii 
alte acte 
stat.

Potrivit 
tru, tradusă in legile țării, România 
ia in considerare, in cazul unei 
agresiuni militare din afară, anga
jarea în războiul de apărare a între
gului popor, depâșindu-se cadrul 
războiului clasic, convențional, dus 
numai de armată, intrucît, așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
comandantul suprem al armatei, 
„un eventual război în viitor nu 
poate fi decît un război de apărare, 
un război popular, la care va parti
cipa întregul popor, într-o strinsă 
unitate sub conducerea partidului 
nostru comunist — forța politică 
conducătoare a națiunii, deci și 
luptei de apărare a indepenc„..'',ței și 
cuceririlor revoluționare**.

Imperiului otoman, 
să asocieze Tara

Socialiste 
normative

concepției

România și in 
ale puterii de

partidului nos-

a

cuceririlor revoluționare".
Prin întreaga sa desfășutăio, se

siunea științifică „525 de ani de la 
urcarea lui Ștefan cel Mare pe tro
nul Moldovei" s-a constituit in- 
tr-un profund omagiu adus perso
nalității politice a ilustrului domni
tor, care s-a identificat cu cele mai 
de seamă aspirații ale poporului 
nostru, inscriindu-și numele in glo
rioasa istorie a patriei ca unul din
tre cei mai dirzi apărători ai liber
tății țării.

în apropiere de vadul Ghecetului 
s-au adus cu vagoanele citeva sute 
de tone de pietriș, se pare pentru 
trustul șantierelor de lucrări hi
drotehnice care are și o stație de 
betoane în apropiere, pietriș pen
tru transportul căruia s-au depus 
mari eforturi și care s-a împrăști
at și bătătorit din cauza zăpezilor

din iarna trecută și a ploilor. Tot 
aici, nu departe de stația trustului, 
se află citeva tone de fier vechi 
(o conductă, 2 cabine metalice, un 
rezervor dreptunghiular), care ar 
putea fi recuperat și expediat oțe- 
lăriilor.

Ioan TOADER
muncitor, Brăila

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Pentru mineri. în orașul Petrila s-a construit o nouât cantină. unde 

se pregătesc mincăruri pentru mineri. De asemenea, zestrea edilitară a 
Petrilei s-a îmbogățit cu o modernă policlinică, dotată corespunzător, 
construită în centrul civic, unde se vor inălța încă un magazin univer
sal și blocuri de locuințe. (Constantin Băduță, mașinist, Preparația căr
bunelui Petrila) • Opriri facultative 7 Conducătorii auto de pe autobu
zele I.T.A.-Alba, care efectuează curse pe traseul Cimpeni—Alba Iulla — 
Sibiu, obișnuiesc să nu oprească în toate stațiile. De multe ori. chiar și 
atunci cind au locuri goale pe scaune, trec prin stații în viteză, lăsînd 
în drum pe cei care așteaptă mașina ; cum s-a întimplat. de pildă, nu 
de mult cu autobuzul cu număr de circulație 31-AB-3540. (Zita Ardelean, 
strada Cristian, bloc A 2, sc. B. ap. 23, Sibiu) • Dacă miile de cutii de 
conserve goale și alte obiecte din metal de la Liceul agroindustrial din 
comuna Dragomirești Vale, județul Giurgiu, n-ar mai fi aruncate pe ma
lul rîului Dîmbovița, ci strînse șl predate centrelor de. colectare, o im
portantă cantitate de fier vechi ar reintra in circuitul economic. Dealtfel, 
consiliul popular comunal ar trebui să intervină cu mai multă fermitate 
și să interzică celor de la liceul respectiv să mai depoziteze gunoiul me
najer pe malul Dîmboviței, ocupînd sute de metri de teren pe care ar 
putea să* pască vitele. (Un grup de săteni, comuna Dragomirești Vale, 
județul 
parat o 
deși au 
străzile
cantități de apă potabilă din coloana de aducțiune. Cit timp trebuie 
să mai treacă pînă se va închide acest izvor care alimentează „balta ri
sipei1* ? (Constantin Pirjol, strada Vărăști nr. 50, București, sectorul 3)

Giurgiu) • Balta risipei... Nu de mult, lucrătorii I.C.A.B. au re- 
defecțiune pe strada Poștașului din sectorul 3 al Capitalei, 
fost sesizați, nu s-au mai deplasat și citeva sute de metri 
Vărăști și Brățării, unde de mai bine de un an se risipesc

Dar, 
spre 
mari 
oare
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Plecarea tovarășului Santiago Carrillo
Luni după-amiază a părăsit Ca

pitala tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Spania, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită prie
tenească in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Petru Enache, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Dumitru Tur- 
cuș, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

ASTĂZI, DIN JUDEȚUL GIURGIU RITM ȘI CALITATE! tv

In primul tind, porumbul I
Pentru mecanizatori, 

soarele răsare 
cu o oră mai devreme

dată de minister. Așa se face că 
pe trimestrul I, unitățile agricole 
din județul nostru au un deficit de 
peste o mie de tone de îngrășămin
te azotoase în substanță activă.

Ne aflam la intrarea în județul 
Giurgiu cind crainicul postului de 
radio București anunța : „Este ora 
6 și 42 de minute. Peste un minut 
răsare soarele". Privim din nou în 
dreapta, în stingă șoselei. „Pentru 
mecanizatori soarele a răsărit cu 
un ceas mai devreme" — remarcă? 
luindu-ne vorbele de pe buze, to
varășul Gheorghe Nițu, directorul 
general al direcției agricole jude
țene. Intr-adevăr, cît cuprinzi cu 
ochii, cimpul este împînzit de trac
toare.

Un prim popas — pe terenurile 
C.A.P. Găujani. Aici îl întîlnim pe 
Nicolae Răduță, președintele Consi
liului agroindustrial Vedea. „De 
azi, cele 50 de semănători de la 
floarea-soarelui au fost pregătite 
pentru porumb. Punctul nevralgic 
îl constituie lipsa terenului pregă
tit. Singura soluție a fost să orga
nizăm schimbul doi. Astfel, noaptea 
pregătim terenul pe cite o sută de 
hectare la cooperativele agricole și 
300 hectare la I.A.S. Vedea. In di
mineața asta schimbul de noapte a 
coborît de pe tractoare la ora 5, iar 
lp 6 schimbul de zi intra în lucru". 
Afl.m că acum, in vîrf de cam
ps pe tractoare, in schimbul 
dq.,(l-că toți cei ce știu să condu
că, cbbperatori, mecanici de între
ținere, motopompiști și personalul 
T.E.S.A. Printre ei, și printre pri
mii la rezultate, se află Gheorghe 
Mihalcea și Florin Petroșeneanu — 
primari la Vedea și, respectiv, la 
Găujani, Marin Iepure, vicepreșe
dinte al Consiliului popular Vedea, 
Stelian Marin, economist. Ion Tri- 
fana și Grigore Bădoi, șefi de fer
mă, și mulți alții.

pe tractoare, in schimbai 
(1 -că toți cei ce știu să condu-

O fabulă 
fără morală ?

Ajungem la Asociația economică 
legumicolă din Vedea. Dispune de 
2 120 hectare împărțite în 10 ferme. 
Un adevărat combinat de produce
re a legumelor, a cărui producție 
este destinată exclusiv aprovizio
nării Capitalei. Sute de oameni 
împinzesc cimpul. Se plantează 
varza timpurie și cartofii de vară 
pe ultimele hectare. Din spate vin 
udătorii. întind coloanele de asper- 
siune pentru a iriga varza abia 
plantată. „Se lucrează bine. Mult 
mai bine decît anul trecut — ne 
spune Grigore Ștefan, șeful fermei 
nr. 1. Dovadă, răsadul de varză 
care s-a prins minunat. Terminăm 
plantatul și nu avem goluri în cul
tură. Ne-am propus să obținem în 
acest an producții record la hectar : 
30 tone de tomate, 25 tone de vi
nete, 20 tone de varză și 20 tone de 
cartofi. Capitala ar trebui să se 
pregătească încă de pe acum să 
poată prelua toate legumele. Să nu 
se întimple ca anul trecut, cînd 
bună parte din producția gata fă
cută s-a depreciat, nefiind pre
luată".

— Ce greutăți întîmpinați ? —
l-am întrebat pe șeful fermei.

— Deocamdată, nici una. Avem 
baza tehnică asigurată. Răsadul 
ni-1 producem noi, cu o rezervă 
de 10—15 la sută.

— Și totuși, o greutate am avea 
— intervine in discuție tovarășul 
Ion Barbu, directorul asociației. 
Lipsa îngrășămintelor chimice. La 
2 120 hectare de legume avem asi
gurate numai 150 tone de azot și 
îngrășăminte complexe, în substan
ță activă. La legume, unde udările 
repetate spală repede elementele 
nutritive din sol, ne-ar trebui cel 
puțin 300 kg de îngrășăminte chi
mice la hectar, în substanță brută. 
Cele mai mari greutăți ni le face 
Combinatul de îngrășăminte chimi
că din Craiova. De ani de zile ne 
ljvrează cantități mult mai mici 

N-avem<*ecît avem repartizate, 
ș, ■: să ne descurcăm.
y De ce ?
— Mai bine să vă spun
-j- ...?! Poftim!
—- Lupul întîlneste

pe șosea și-1 întreabă : 
mergi tu, mielule ?“. „La combinat, 
după îngrășăminte, lupule. Salvea- 
ză-mă !“ (Mielul n-a spus la care 
combinat mergea).

— Și care-i morala ?

ci fabulă...

un miel
„Unde

— Gluma-i glumă, dar problema 
este foarte serioasă — intervine 
tovarășul secretar Ghidarcea. In 
ziarul „Scînteia" de simbătă, 10 a- 
priiie a.c., intr-un articol intitulat 
„Ce argumente pot anula un ordin 
ministerial județul Giurgiu a a- 
părut că a ridicat de la C.I.C. Tr. 
Măgurele cu 30 la sută mai multe 
îngrășăminte cu azot decît avea in 
grafic. Adică cu vreo 250 tone mai 
mult. Aceasta lasă să se creadă că 
județul Giurgiu a luat îngrășămin
te din cota altor județe. Vreau să 
fac insă o precizare. Cel mai mare 
furnizor al nostru de ingrășămin- 
te cu azot este C.I.C. Craiova, care 
din repartiția de 2 600 tone pe tri
mestrul I ne-a livrat numai 11 la 
sută. Și aceasta în timp ce în alte 
județe a expediat de 3—4 ori Cota

• ENERGIE DIN RES
TURI MENAJERE. Două 
firme japoneze, „Matsushita" și 
„Kansai Engineering", și-au pro
pus să recupereze resturile de 
mîncare din bucătăriile restau
rantelor și hotelurilor pentru a 
produce combustibil printr-un 
procedeu de fermentare cu aju
torul bacteriilor. Inginerii aces
tor firme au identificat un gen 
de bacterii care permit obți
nerea de două ori și jumătate 
mai mult metan decit prin me
todele cunoscute pină in prezent. 
Primele rezultate sint atît de 
promițătoare incit cele două fir
me intenționează să construias
că o centrală termică alimentată 
cu metan din resturi menajere.

La primărie, 
program de lucru

cu publicul: 
de la ora 19 la 21

Cum intri în comuna Izvoarele 
ești puțin 
circula decît pe drum. Pe fîșia de 
asfalt. Dalele de la trotuare au 
fost scoase. Terenul — din gard 
pină in buza drumului — este să
pat și cultivat cu legume, cartofi, 
lucernă. Am văzut că la fel se 
procedează și in alte comune și 
sate din județ.

Ajungem la primărie. Aici, un 
anunț, lipit pe geamul de la ușă, 
ne înștiințează : 
panie. Program 
doar „permanența", 
mărul ?“ „La cîmp“ 
punde. Cam greu să 
primar cînd moșia

derutat. Nu se poate

„Sîntem în cam- 
19—21". Găsim 

„Unde-i 
— ni se 
iei urma 

.___ ___ . _ comunei
soara peste 12 000 hectare. Totuși 
încercăm la semănători. Intr-ade
văr, aici il găsim pe tovarășul 
Stelian Ciulacu. Cu gîndul 
anunțul de la primărie, nu ne 
tem abține, și-l întrebăm :

— Cum poate un primar să 
prindă activitatea de pe 
hectare ?

— Simplu, 
avem trei 
două ferme 
gumicolă cu 
șătorle de porci, un S.M.A. cu 300 
de tractoare... Membrii comitetului

pri- 
răs- 
unui 
mă-

la 
pu-

. cu-
12 000

comunei 
agricole,

Pe raza 
cooperative 
I.A.S., o asociație le- 
1 900 hectare, o ingră-

comunal de partid și cei ai birou
lui executiv al consiliului popular 
au fost repartizați și răspund de 
cite o unitate și chiar de ferme 
mai mari. Eu răspund de C.A.P. 
Chiriacu, care, singură, are peste 
5 000 hectare. Sînt atitea de făcut 
pentru a grăbi lucrările. Bună
oară, la curățatul terenurilor de 
resturi vegetale au fost mobilizați 
peste 350 de elevi, dar și tot apa
ratul tehnic-administrativ. înce- 
pind cu primăria și sfîrșind cu 
cooperația de consum. Apoi, avem 
pe comună mai bine de 1 000 de 
oameni care azi lucrează la legu
me, în zootehnie și la alte 
de cîmp.

încercăm o întrebare 
toare.

— Cu ce forțe mecanice 
crează astăzi ?

Primarul citează din memorie :
— La Chiriacu : 57 de tractoare, 

7 semănători la porumb, 3 MET-un 
la erbicidare, 19 combinatoare și 
17 discuri la pregătirea terenului. 
La asociația legumicolă...

— Mulțumim, il intrerupem. Ci
frele corespund, la centimă, cu 
programul de lucru aflat de noi la 
consiliul agroindustrial.

Cînd un om zgîreit 
cu laudele exclamă: 

„artă”!
Ce știam de cooperatorii din 

Daia 7 Multe, dar prea puține 
care să-i apropie de ceea ce se 
înțelege prin buni gospodari. Că au 
terenuri nefolosite, că 
sint la jumătate sau 
treime din cît făceau 
aleargă ca vintul cu 
culturi mai pe deasupra și mai pe 
la margini, că termină ultimii de 
semănat porumbul, uneori pînă-n 
vară, șl toamna nu au ce aduna, 
că... Ce vedem acum ?

Inginerul-șef al consiliului agro
industrial Frățești, Mircea Mihal
cea, tocmai trecea puntea peste 
canalul de irigații, la una din for
mațiile de semănat porumb pe 
care o va conduce tot timpul 
campaniei. Se oprise pe fișia de 
pămînt dintre șosea și canal ni
velată ca în palmă și privea de-a 
lungul rîndurilor de lucernă care 
răsărise la citeva zile.

— Ați transformat gropile Și 
stufărișul intr-un covor verde. Se 
vedeau urit de pe șosea...

lucrări

încuie-

se lu

producțiile 
chiar la o 
vecinii, că 
sapa prin

• „ASISTENȚII" INI
MII. Cercetări desfășurate in 
comun de biologi și medici so
vietici au condus la concluzia 
că mușchii corpului uman 
sint capabili nu numai să se 
contracte, ci și să servească 
drept „micropompe" ale singe- 
lui. Pornindu-se de la această 
constatare, s-a conceput o in
stalație experimentală in care 
s-a izolat un mușchi. Acesta, 
fără mare greutate, a făcut sa 
circule singele intr-un circuit 
închis. Există in organismul u- 
man peste 600 de asemenea 
pompe musculare. Fără ele. ini
ma, motorul nostru principal, 
nu și-ar putea indeplini misiu
nea sa. Cu acest prilej, s-a sta
bilit un alt fapt interesant pen
tru cardiologi : capacitatea de

— Și nouă ne place frumosul, 
dar ne bucurăm mai mult pentru 
zootehnie.

Reluăm discuția lingă sola unde 
lucrau cele patru semănători. Se 
insămința porumbul cu rîndurile 
perpendicular pe canalul de iri
gații pentru ca echipamentele de 
udare să poată fi montate meca
nic. Mecanizatorii lucrau ca la 
carte. Inginerul Gheorghe Nițu. 
directorul general al direcției 
agricole, pe care-1 cunoaștem bine 
că nu e deloc risipitor cu laudele, 
ba dimpotrivă, n-a avut nimic de 
reproșat. A rostit chiar pentru 
prima oară în acea zi cuvintul 
„artă".

La intrarea pe teritoriul acestei 
unități, directorul general făcuse 
o observație. „Precis o să ni se 
vorbească de padini, de locurile 
mlăștinoase. Aici să-i vedem ce 
au făcut, că pe lingă șosea se în
vrednicesc toți". Și așa a fost. Dar 
am văzut ce s-a lucrat 
de la Șerpăteasca (120 
nești (200 ha), Mihai 
ha), care, după cum ne 
o săptămînă înainte tovarășa Ma
ria Vintilă, președinta unității, 
„mănîncă zdravăn din recoltă". De 
fapt, discuția avută atunci, la care 
a participat și ing. Vlad Galin, 
directorul I.E.L.I.F. Giurgiu, se 
referea la însămințarea acestor 
suprafețe la timpul optim nu la 
vremea secerișului, cum se în- 
timpla de obicei.

— Nu s-a petrecut nici o mi
nune — ne-a spus președinta. Am 
făcut acum ceea ce trebuia să facem 
de mult. Am ieșit la săpat șanțuri și 
rigole. Județul 
șini, dar fără 
fi scoasă din 
tește. In două 
semănate.

Următorul popas — C.A.P. Oi- 
nacu. Lingă cele cinci semănători, 
ing. Vaier Grit ne-a intimpinat 
cu... : „în acest an facem vagonul 
de porumb la hectar. Un porumb 
de vis". Am notat cuvînt cu cu- 
viiit acest frumos angajament și 
am încercat să descifrăm ce stă 
de fapt in spatele lui, pentru că 
numai cu vorbe oricît de fru
moase ar fi nu se umple sacul cu 
boabe.

— De la 5 600 kg la hectar cît 
ați făcut anul trecut pină la 10 000 
e cale lungă — a intervenit direc
torul general. Nici vecinii de la 
Braniștea n-au făcut mai mult 
de 9 000 kg la hectar.

— E drept, dar. vor să facă și 
s-au pregătit ca niște oameni de 
glie ce sînt. Atunci de ce nu ne-am 
alătura și noi ? Doar avem condi
ții. Ne-a înșirat apoi toate datele 
tehnice, la care ruleta directorului 
general a lucrat din plin, dar Și aici 
tot fără spor. N-a avut obiecții. Nu 
s-a lăsat însă păgubaș.

— Aveți îngrășăminte 
Anul trecut

— Aveam 
acest an ca 
cu gunoi de 
de zahăr în 
din pămîntul pe 
cu porumb și pe 
e ca mranița. Am 
mație permanentă 
rează locul după 
un plan minuțios 
și fertilizăm cu gunoi de grajd.

Și un alt argument în sprijinul 
creșterii răspunderii personale 
pentru calitate, asupra căruia a 
stăruit mult inginerul Grit. Citim 
pe o pancartă din capul solei pe 
care abia se uscase vopseaua : 
„Mecanizator : Roșu Viorel. Supra
fața — 72 hectare ; cultura : po
rumb ; densitate : 71 500 plante la 
hectar ; densitate la răsărire..., den
sitate la recoltare...".

— La noi așa e, a precizat inter
locutorul. Același om seamănă, 
întreține cultura și recoltează. Așa 
cum lucrează, așa ciștigă.

Ieșim din Giurgiu pe șoseaua 
care duce spre Alexandria și ne 
continuăm traseul spre Putineiu pe 
o adevărată magistrală a griului, 
care a inceput să se legene în bă
taia vîntului de primăvară. Plan
tele sint viguroase, dovadă schim
barea verdelui crud cu care a ieșit 
de sub brazdă cu un verde intens, 
cu nuanțe albăstrui. O scurtă opri
re lingă un teren al C.A.P. Stă- 
nești, unde băltea apa, i-a prilejuit 
directorului general o remarcă :

in padinile 
ha), Stoe- 
Bravu <60 
spusese cu

ne-a ajutat cu ma- 
sapă apa nu poate 
ochiurile unde băl- 

săptămini vor fi

naturale, 
erau munți aici.
1 Și mai sînt. Dar in 
niciodată am fertilizat 
grajd grădina și sfecla 
întregime, și jumătate 

care-1 cultivăm 
care-1 vedeți că 
organizat o for- 
și cum se elibe- 
o cultură, după 
întocmit, intrăm

Lo semănatul porumbului, la C.A.P. Găujani-Giurgiu

PROGRAMUL 1
11,00 Telex
11,05 Matineu de vacanță
13,00 închiderea programului
1(5.00 Telex
16,05 Muzică populară instrumentală
16,20 Desene animate : Povestiri din 

Pădurea Verde
16,45 Clubul tineretului
17,25 Contemporanii noștri. Idealuri și 

năzuințe comune, afirmare multi
laterală

17,50 1001 de seri

18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.30 Actualitatea economică
20,50 Teatru TV : Integrala Shakespeare. 

„Furtuna", de William Shakespea
re. Producție a studiourilor de 
televiziune B.B.C. Prezintă prof, 
univ. Zoe Dumitrescu-Bușulenga. 
Partea I

22,05 Ștefan, Ștefan domn cel mare...
22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20.30 Salonul TV al artelor plastice. 

Tudor Arghezi — critic de artă
21,15 Mic dicționar de operă și balet. 
22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

„ȘTAFETA
Piața Republicii din Oradea a 

găzduit, luni, o manifestare cu 
adinei semnificații patriotice, pri
lejuită de acțiunea pentru pace a 
mișcării sportive „Ștafeta păcii". In 
prezența a sute de sportivi — ti
neri și tinere — de la asociațiile 
Crișul. Olimpia. Rapid, Dinamo, de 
la Clubul sportiv .școlar și Clubul 
sportiv universitar, s-a dat citire 
mesajului mișcării sportive din ju
deț adresat C.C. al P.C.R.. tovară
șului Nicolae Ceaușescu care ex
primă gîndurile șt sentimentele 
de recunoștință ale sportivilor — 
români, maghiari și de alte națio-

PĂCII“
nalități — din județul Bihor, pro
funda lor gratitudine pentru con
dițiile create mișcării sportive din 
țara noastră, subliniindu-se hotări- 
rea sportivilor din această parte a 
țării de a-și spori eforturile pentru 
afirmarea sportului pe arena inter
națională. in spiritul păcii, înțele
gerii, colaborării și prieteniei între 
popoare.

S-a dat apoi startul primului 
schimb al „Ștafetei păcii". Sportivii 
bihoreni au străbătut străzile Repu
blicii, Piața Victoriei. Prahovei, 23 
August, D. Cantemir, Nufărul și 
s-au îndreptat spre Deva.

ȘTIRI SPORTIVE

— Ce repede uită unii ! Și . doar 
nu o dată li s-a spus. Orice inginer 
știe ce are de făcut cind e apă pe 
teren.

— Poate așteaptă să vină cineva 
de la județ cu sapa să facă rigola ?

— Nu este exclus să vină. Avem 
sape și pentru buruiana nepăsării.

Tovarășul Nițu, acest agronom 
ajuns de tînăr la pupitrul agricul
turii giurgiuvene (in chiar ziua 
documentării Împlinise 39 de ani, 
din care 15 i-a făcut lingă plug), 
nu e un coechipier prea comod la 
drum, dar e foarte util. Bogăția de 
informații incepînd cu datele teh
nice din teren, comparații cu cele 
din literatura de specialitate și 
sfirșind cu reglajele semănătorilor, 
cu alte lucrări practice, analiza 
critică a fiecărei culturi, a fiecărei 
sole, a fiecărei lucrări făcute, scurt 
și la obiect, și mai ales într-o ma
nieră foarte originală sînt o ade
vărată „mină" pentru gazetar.

. Pe măsură ce ne apropiem de 
Putineiu, „centura porumbului", 
cum îi place să denumească plat
forma de 5 000 de hectare de po
rumb, începe să se precipite căutind 
cu privirea formațiile de lucru.

— Sînt cei mai buni. Ei n-au 
voie să greșească.

Am înțeles că aici nu era o zonă 
de prezentare anume pregătită 
pentru fotografiat, deși aparent 
așa arăta, ci o autentică școală a 
porumbului, unde se practică o 
adevărată strategie a acestei cul
turi, prin care se urmărește un salt 
calitativ de la producția de 6 250 
kg de porumb boabe la hectar pe 
1 000 ha la Cel puțin 8 000 pe în
treaga platformă.

Tovarășul Manciu\Văduva, direc
torul S.M.A. Putineiu, ne-a pre
zentat pe scurt elementele acestei 
strategii. Am reținut o singură 
idee : „Fiecare moment din lanțul 
de lucrări trebuie gîndit cu cel 
puțin un an înainte. în această idee 
am pregătit în detaliu întreg ciclul 
culturii. De aceea nu avem moti
ve să ne grăbim acum. Avem for
țe și timp să ne înscriem in ter
men. Totul este calitatea semăna
tului". La C.A.P. Putineiu ne-am 
convins că organizarea este in
tr-adevăr exemplară. Formațiile de 
mecanizare cuprinzînd 20 de discuri 
în agregat cu grape, 8 mașini de 
erbicidat, 15 semănători lucrau pe

teren jalonat pe o solă compactă 
de aproape 1 000 hectare. Toate ma
șinile înaintau pe terenul perfect 
nivelat, dirijate parcă automat de 
la un pupitru de comandă. Expli
cația acestei ordini desăvîrșite ne-a 
dat-o mecanizatorul Stelian Ciocîr- 
lan : „Știu de ieri unde semăn azi, 
cine pregătește Înaintea mea, cine 
erbicidează". Cu un asemenea stil 
de lucru , „platforma porumbului" 
de la Putineiu nu e departe de o 
platformă industrială.

Probleme 
de soluționat

• „Cel tirziu la 1 mai trebuie să 
introducem apă in sistemele de iri
gații — ne spune tovarășul Vlad 
Galin, directorul I.E.L.I.F. Giurgiu. 
Deficitul de umiditate din sol im
pune începerea udărilor mai de 
timpuriu, în special la legume. Dar 
punerea în funcțiune a stației de 
pompare de la Ghizdaru, ce asigu
ră apă pentru irigare a 104 000 
hectare în sistemul Giurgiu — Ilăs- 
mirești, este incertă. Lipsesc 7 tone 
ulei de turbină, tip TB-36. Nici mi
nisterul nu are repartiții pentru el. 
Noi nici. atît". Cineva trebuie totuși 
să-l asigure. Cine ?

• Pentru pompele V.D.F. 200 și 
300 din sistemele de irigații, între
prinderea de pompe București nu 
mai produce piese de schimb. Mai 
ales rotorii. Aceștia au fost pasați 
de la o întreprindere la alta. Pină 
acum nimeni nu și-a asumat răs
punderea producerii lor. Deși aceș
tia sînt strict necesari pentru re
pararea pompelor de tipul amintit.

© A început să se simtă lipsa 
uleiului de transmisie, pentru in
stalațiile de ridicare de la tractoa
re. Din această cauză numai in 
consiliul agroindustrial Vedea 10 
tractoare nu pot fi utilizate.

© Pentru plantarea cartofilor pe 
toate suprafețele prevăzute, unită
ților agricole le mai sint necesare 
circa 600 tone de sămînță. Repar
tiții există, iar unitățile și-au tri
mis delegați în județele furnizoa
re : Suceava, Harghita, Covasna și 
Brașov. întîrzie doar sămînța. Pină 
cind ?

Aurel PAPADIUC 
Lucian CIUBOTARU 
Petre CR1STEA

• Proba de pistol viteză din ca
drul concursului internațional de tir 
de la Sofia a fost cîștigată de cam
pionul olimpic, țintașul român Ion 
Corneliu, cu 596 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat Vladimir Voh- 
manen (U.R.S.S.) — 595 puncte. Vla
dimir Vladimirov și Stoian Stoianov 
(ambii Bulgaria) — cu cite 593 
puncte.
• In ultimul meci al turneului in

ternațional masculin de baschet de 
la Gyor, selecționata României a în
vins cu scorul de 87—78 (45—43) re
prezentativa Ungariei. Coșgeteni 
echipei române au fost Opșitaru (24 
puncte) și Cernat (20 punote).

Competiția a fost cîștigată de echi
pa Bulgariei, formația României ocu- 
pind locul secund.

• Aseară, in prezența a 4 000 de 
spectatori, in cadrul ultimului turneu 
al campionatului național de hochei 
pe gheață, la Patinoarul „23 August" 
din Capitală s-a disputat tradiționa
lul derbi al competiției dintre for

mațiile bucureștene Steaua și Di
namo. Victoria a revenit hocheiști- 
lor de la Steaua cu scorul de 5—1 
(1—1, 1—0, 3—0), care și-au asigurat 
astfel succesul în ediția din acest an 
al campionatului.

Alte rezultate ale etapei de ieri : 
Sport Club Miercurea Ciuc — Du
nărea Galați 11—2 (2—1, 3—1, 6—0) ; 
Avintul Gheorgheni — Progresul 
Miercurea Ciuc 5—3 (0—1, 1—2, 
4—0).
• La Rovigo, în cadrul campiona

tului european de rugby pentru 
„Cupa F.I.R.A.", s-au întilnit selec
ționatele Italiei și României. Rug- 
bistii italieni au repurtat victoria cu 
scorul de 21—15 (15—3) 1!
• La Kiev s-au încheiat întrece

rile concursului de judo al armatelor 
prietene. Dintre sportivii români, 
cele mai bune comportări le-au avut 
A. Fuzeși (65 kg), I. Farkas (78 kg), 
A. Balint (86 kg) și V, Burlea (95 kg) 
clasați pe locul 3 la categoriile res
pective.

teatre
■ Teatrul Național (sala mică, 
14 7171) : Filumena Marturano — 
19,30.
■ Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, Ateneul Român) : „Beetho
ven — Integrala cvartetelor de coar
de. Programul III“. Concert susținut 
de cvartetul „Voces" — 19,30; (sala 
Studio) : Recital Anda Petrovici 
vioară, Iosef Calef — violoncel — 18.
■ Opera Română (13 18 57) : Bărbie
rul din Sevilla — 19.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : Vîn- 
zătorul de păsări — 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mormîntul călărețului avar — 19,30; 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) ; A- 
necdote provinciale — 19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 81) ; Diavolul șl 
bunul dumnezeu — 18,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Pre
miera — 20.
■ Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Cinci romane de amor — 
19,30.
■ Teatrul Giulesti (sala Majestic, 
14 72 34) ; A cincea lebădă — 19,30.
■ Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Idolul femeilor — 19,30.
■ Teatrul „Ion Creangă" (50 26 77) : 
Imaginile sint imagini — 17,30.
■ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : De la lume adunate — 16; 
La fintîna dorului — 19.
■ Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Puiul — 10; (la Universal-club) : A- 
venturile lui Plum-Plum — 10.
B Circul București (11 0120) : Spec
tacolul Circului Mare din Moscova — 
19,30.
B Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
De ce dormi, iubito ? — 19,30.

cinema

Sute de oameni au impinzit cimpul. Aspect de la Asociația legumicolă Vedea, unde se plantează varza tim
purie pe ultimele suprafețe Fotografii : A. Papadiuc

lucru a inimii depinde de sta
rea sistemului muscular. Daca 
înainte se recomanda repaus 
bolnavilor de inimă, acum me
dicii propun un alt regim : e- 
fort maxim, in volum și inten
sitate, ai mușchilor.

• AUTOMOBIL PEN
TRU NAVETIȘTI. Parcurge 
5 km cu un singur kilowat — 
iată caracteristicile unui nou 
automobil electric conceput spe
cial pentru navetiști. ..Cam 98 
la sută din oameni lucrează pe 
o rază de 100 km de casă", a- 
firmă Warren C. Harhay. pre
ședintele firmei „Eva Inc", din 
Cleveland (Ohio), care produce 
acest automobil. „Mașina noas
tră are o autonomie de 160 km 
și depășește 100 km pe oră : este 
mașina ideală și cea mai econo-

de@pretutinoeni
micoasă pentru navetiști". Mi
cul automobil va fi lansat in 
acest an într-o primă serie 
„mică", de 300 exemplare. „Re
zultatele pe care ie-am obținut, 
precizează Harhay, ar fi fost de 
neconceput in urmă cu cîțiva 
ani. Numai uriașul progres pe 
plan tehnologic ne-a furnizat 
materialele corespunzătoare".

• VASUL DE BRONZ.
O descoperire importantă a ar
heologilor chinezi : un vas de 
bronz vechi de 2 500 de ani cu 
un capac ornamentat din aur, 
avînd forma unui cap de tigru.

în interiorul vasului s-au găsit 
diferite obiecte și monezi tot din 
aur, datind din perioada anilor 
476—221 înaintea erei noastre.

• UN METROU PEN
TRU CASABLANCA. Mu- 
nicipalitatea orașului Casablan
ca — cel mai mare oraș al 
Marocului, cu o populație de 
circa 2,5 milioane locuitori — a 
adoptat recent hotărîrea de a se 
trece la construirea metroului. 
Prin aceasta se urmărește solu
ționarea problemei transportu
lui in comun, care, în momentul 
de față, trece prin dificultăți

B Orgolii: SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. FAVORIT 
(45 31 70) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
GLORIA (47 46 75) — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
B Pruncul, petrolul și ardelenii ; 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11,15;
13,30: 15,45; 18; 20.
B Gala filmului din R.P.D. Coreeană 
„Inimă tînără" : STUDIO (59 53 15) — 
19.
B Destinația Mahmudia : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17,30; 20, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.

B Grăbește-te încet • POPULAR 
(35 15 17) — 16; 18; 20.
B Semnul șarpelui: MUNCA (21 50 97)
— 15,30; 17,30; 19,30.
B Angela merge mai departe : ARTA 
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
B Bietul Ioanide : DACIA (50 35 94)
— 9; 12; 16; 19.
B Bărbații ; FLACARA (20 33 40) —
15; 17; 19.
B Cununa Petriei: CENTRAL (14 12 24)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Milioanele lui Fairfax : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13.30; 15,45: 18; 
20, DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 
18; 20.
B Soarta Aurei si Argentinei : BU
ȘEȘTI (50 43 58) — 16,30; 18,15; 20.
B Piesă neterminată pentru pianina 
mecanică: EFORIE (13 04 83) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Fumul patriei : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Legenda lui Ciun Hian : PACEA 
(60 30 85) — 15,30 ; 19.
B Misiune primejdioasă : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17.30; 19,30.
B Tess : SALA MICA A PALATULUI
— 12,30; 16,45; 20, PATRIA (11 86 25) — 
9; 12,30; 16,45; 20, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 12,30; 16; 19,30.
B Prietenii : PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18; 20.
B Comoara din lacul de argint: FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18;' 20,15.
B Cinci pentru infern : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
B „Z" : CAPITOL (16 29 17) — 11;
13,30; 15,45; 18: 20,15.
B Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12,15; 15,45; 19,45, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 12,15; 15,45;
19.15, MODERN (23 71 01) — 9; 12,15;
16; 19,15.
B Program de vacanță — 9; 11; 13, 
Să rîdem cu Stan și Bran — 15; 17,15; 
19,30 : DOINA.
B Școala curajului III ; GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
B Cei șapte fantastici: LIRA (317171)
— 15,30; 18; 20, GIULEȘTI (17 55 46) — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Emigrantul : FLOREASCA (33 29 71)
— 13; 15,30; 17,45; 20.
B Omul puma : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
B Incident la graniță ; COSMOS 
(27 54 95) — 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
H Vocile : MIORIȚA (14 27 14) — 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
B Program de vacanță : GLORIA — 
9,'POPULAR — 14, MUNCA — 10; 12, 
CAPITOL — 9, GIULESTI — 9, FLO
REASCA — 9; 11, COSMOS — 9,30;
11,30, MIORIȚA — 9.

Tragere excepțională PRONOEXPRES
Administrația de Stat Loto-Pro- 

nosport organizează, la sfirșitul a- 
ceetei săptămini, o tragere excep
țională Pronoexpres, la care se pot 
obține autoturisme „Dacia 1 300“ și 
„Skoda 120 L“, excursii în R. D. 
Germană sau R. P. Bulgaria * și 
mari sume de bani, variabile și fixe. 
Pentru atribuirea cîștigurilor se vor 
efectua opt extrageri in două faze.

cu un total de 44 de numere. Se 
poate participa pe variante simple, 
variante combinate și combinații 
„cap de pod", achitate sută la sută 
sau în cotă de 25 la sută. Cu bile
tele de 15 lei varianta se pot ob
ține cîștiguri la toate extragerile. 
Simbătă, 17 aprilie, este ultima zi 
de participare.

inerente creșterii considerabile 
a numărului locuitorilor. Linia 
de metrou va avea în final lun
gimea de 15 kilometri, primele 
două statli urmind să fie termi
nate pină in 1985. De mențio
nat că metroul din Casablanca 
este prima construcție de acest 
gen din țările situate in partea 
nord-vestică a continentului a- 
frican.

• PENDULĂ SOLA
RĂ. Firma vest-germană „Sie
mens" a pus la punct un oro
logiu cu cuarț — o pendulă — 
al cărui principiu de funcționa
re este fundamentat pe capta
rea și inmagazinarea energiei 
solare chiar in condițiile unei 
lumini difuze. Cifrele de pe ca
dran sînt in realitate minicap-

tatori cu o suprafață de 2 cm2 
fiecare, prin intermediul cărora, 
în timpul zilei, energia ex
cedentară alimentează un acu
mulator ce poate întreține func
ționarea pendulei de-a lungul 
citorva luni, chiar dacă aceasta 
se găsește într-o încăpere întu
necoasă.

• LALELE CU PAR
FUM DE ORHIDEE. Se‘ 
lecționerul japonez Hoshika.Hi- 
rata, de la stațiunea experimen
tală agricolă din orașul Toya
ma, a reușit să obțină o nouă 
varietate de lalele a căror pe
rioadă de înflorire durează o 
lună întreagă, iar parfumul lor 
seamănă cu cel al orhideelor.

• UN ELDORADO 
AL BRAZILIEI. în regiunea 
braziliană Rondonia, pe malu
rile riului Madeira, unul din 
afluenții cei mai importanți ai 
Amazonului, se naște un nou 
Eldorado. Pe o distanță de a- 
proape 200 de km se inșiră ta
berele căutătorilor de aur so
siți din toate colțurile Braziliei. 
Dacă în 1979 lucrau aici doar 
cercetători izolați care spălau 
nisipul aurifer cu mijloace din 
cele mai simple, în prezent nu
mărul lor se ridică la circa 9 000, 
iar o parte dintre ei utilizează 
dragi care răscolesc și nisipul 
de pe fundul riului. în 1979 s-au 
extras în această zonă 1 800 kg 
de aur ; anul trecut, numai în
tr-o lună, Rondonia a dat o tonă 
de metal nobil.
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TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA
Survolînd teritoriul Uniunii Sovietice, îmi face plăcere să vă adresez 

dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., precum și popoarelor 
Uniunii Sovietice prietene un călduros salut tovărășesc și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, de noi succese în înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XXVI-lea al P.C.U.S., în dezvoltarea întregii țări pe calea 
socialismului și comunismului.

Doresc să folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că 
bunele relații de prietenie și colaborare dintre țările și partidele noastre se 
vor dezvolta continuu, în interesul și spre binele popoarelor ambelor țări, 
al cauzei generale a socialismului, a progresului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România
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(PE DIFERITE MERIDIANE ALE GLOBULUI

AMPLE ACȚIUNI DE MASĂ ÎMPOTRIVA CURSEI 

ÎNARMĂRILOR, PENTRU DEZARMARE Șl PACE
R.F.G. Peste 500 000 de participant la marșurile păcii

SOFIA

Congresul sindicatelor bulgare
Cuvintarea tovarășului Todor Jivkov

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, primul mi

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit o telegra
mă din partea primului ministru al 
Greciei, Andreas Papandreu, prin 
care îi mulțumește călduros pentru 
felicitările și urările transmise cu

prilejul Zilei naționale a Greciei. în 
telegramă se exprimă convingerea că 
relațiile tradiționale de prietenie din
tre cele două țări se vor întări și 
mai mult, în interesul popoarelor 
noastre, precum și al cooperării și 
păcii in regiune și în lumea întreagă.

Cronica zilei

SOFIA 12 (Agerpres). — La So
fia au luat sfirșit lucrările Congre
sului al 
gare. La 
cuvîntul 
neral al 
ședințele 
Bulgaria

Relevînd faptul că sindicatele au 
fost, încă de la crearea lor, strîns 
legate de partidul comunist, vorbi
torul a acordat o atenție deosebită 
rolului și sarcinilor sindicatelor în 
domeniul producției, în înfăptuirea 
politicii sociale, în aplicarea expe
rienței fruntașilor, în educarea oa-

IX-lea al Sindicatelor bul- 
ședința de închidere a luat 
Todor Jivkov, secretar ge- 
C.C. al P.C. Bulgar, pre- 
Consiliului de Stat al R.P. 
— relatează agenția BTA.

menilor muncii. Sindicatele — a 
arătat el — trebuie să contribuie la 
transpunerea în viață a noului me
canism economic, la rezolvarea pro
blemelor politicii sociale a statului, 
înfăptuirea cu succes a acestei po
litici depinde de sporirea producti
vității muncii, de intensificârea 
producției și de creșterea venitului 
național.

în prima ședință plenară a Consi
liului Central al Uniunii Sindicatelor 
Bulgare nou ales, Petăr Diulgherov 
a fost reales în funcția de preșe
dinte al Consiliului Central.

PHENIAN

Inaugurarea Palatului de cultură al poporului

Luni seara, la Galeria de artă fo
tografică din Capitală a avut loc 
vernisajul celei de-a doua ediții a 
Bienalei balcanice de artă fotografică.

în cuvîntul rostit cu acest prilej. 
Silviu Comănescu. secretarul Asocia
ției artiștilor fotografi, a relevat 
faptul că cele 125 de fotografii alb- 
negru provenite din Bulgaria. Grecia, 
Iugoslavia, Turcia și România oferă 
o imagine cuprinzătoare a artei fo
tografice din aceste țări.

Au participat Ion Găleteanu, secre
tar de stat la Consțliul Culturii și E- 
ducației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură; artiști foto
grafi.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice și reprezentanți ai amba
sadelor țărilor participante la expo
ziție, membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

BONN. - Peste o jumătate de 
milion de persoane din diferite o- 
rașe vest-germane au participat !n 
ultimele zile la marșuri și mitingun 
pentru pace, în favoarea dezarmă
rii, împotriva amplasării de noi ra
chete nucltare cu rază medie de 
acțiune în Europa. După cum in
formează agenția U.P.I., cea mai 
mare demonstrație a avut loc la 
Frankfurt pe Main, unde au parti-

cipot circa 100 000 de persoane. Pe 
pancartele purtate de participanții 
la miting se putea citi : „Nici o 
rachetă pe teritoriul R.F.G.", „O- 
priți cursa înarmărilor''. Erhard 
Eppler, membru al conducerii- Parti
dului Social-Democrat, a arătat, in 
cuvintarea rostită la miting, că ma
rile mișcări pentru pace nu mai pot 
fi acum ignorate, ele demonstrind 
voința de pace a oamenilor din

Europa. Participanții la miting au 
. adoptat o declarație în care se a- 
rată necesitatea unor măsuri con
crete în favoarea dezarmării. Mar
șuri în favoarea păcii, pentru dezar
mare au avut loc, de asemenea, în 
orașele Hamburg, Duisburg, Dort
mund, Niirnberg.

ÎN FOTOGRAFIE : Aspect din 
timpul manifestației din orașul 
Bochum. (Telefoto: A.P. - Agerpres)

PHENIAN (Agerpres) — După cum 
relatează agenția A.C.T.C., recent, în 
centrul capitalei R.P.D. Coreene a 
fost inaugurat Palatul de cultură al 
poporului, impunătoare clădire care, 
prin dotările sale, permite zilnic 
unui număr de 12 000 de oameni ai 
muncii să-și poată petrece timpul 
liber într-un mod plăcut și în același 
timp instructiv. De asemenea, pala
tul are numeroase săli de lectură, la 
dispoziția cititorilor stînd peste 30

milioane de exemplare din cele mai 
diverse domenii de activitate — știin
ță, tehnică, artă, literatură, carte 
politică etc.

în interiorul acestui adevărat 
complex al culturii se află, totodată, 
săli de audiții unde pot fi ascultate 
emisiuni înregistrate pe bandă de 
magnetofon, precum și săli speciale 
unde se pot organiza seminalii ; și 
dezbateri publice pe diferite teme ce 
prezintă interes pentru vizitatori.

ORIENTUL MIJLOCIU

Deschiderea expoziției coreene de fotografii 
Fapte eroice, nemuritoare, drum glorios9»'

Cu prilejul celei de-a 70-a aniver
sări a zilei de naștere a tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene, luni s-a deschis în 
Capitală expoziția de fotografii 
„Fapte eroice, nemuritoare, drum 
glorios", organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de prietenie 
româno-coreeană.

în alocuțiunile rostite la vernisaj, 
Alexandru Andrițoiu, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie româno-co- 
reeană, și Li Ha Zun, însărcinatul cu 
afaceri a.i. al R. P. D. Coreene la 
București, au relevat realizările obți
nute de poporul coreean, sub condu
cerea Partidului Muncii din Coreea, 
în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen,

domeniile vieții politice, eco- 
sociale și culturale. Au fost

în toate 
nomice, 
subliniate, totodată, relațiile de strîn- 
să prietenie și colaborare frățească, 
de, solidaritate militantă existente 
între partidele, țările și popoarele 
noastre.

Au participat Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Ion 
Găleteanu, secretar de stat la Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
loan Botar, secretar al I.R.R.C.S., re
prezentanți ai Asociației de prietenie 
româno-coreeană, activiști de partid 
și de stat, oameni de cultură și artă, 
un numeros public.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R. P. D. Coreene la București. 

(Agerpres)

întîlnire prietenească la Ambasada U.R.S.S
Cu ocazia „Zilei cosmonauticii", la 

Ambasada Uniunii Sovietice la Bucu
rești a avut loc luni o intilnire prie
tenească dedicată aniversării primu- 

i! lui zbor al omului în Cosmos.
Despre semnificația științifică a 

evenimentului aniversat a vorbit 
V. A. Moksin, atașat cu probleme de 
știință și tehnologie al ambasadei. în 
continuare, a fost prezentat un pro-

gram de scurt-metraje, ilustrînd as
pecte ale cercetării spațiului cosmic.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.

A participat primul pilot-cosmo
naut român, Dumitru Prunariu.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 aprilie. In țară : Vremea va fi 
rece, mai ales în primele zile. Cerul va 
fi variabil, cu înnorări mai accentuate 
la începutul intervalului, cinci vor că
dea precipitații mai ales sub formă de 
ploaie. Pe alocuri, în jumătatea de 
nord-est a țării precipitațiile vor fi și

sub formă de lapoviță și ninsoare, 
munte va ninge viscolit. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat, cu intensi
ficări de scurtă durată in prima parte 
a intervalului, îndeosebi în Jumătatea 
de est a tării, predominînd din secto
rul nordic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 3 si plus 7 
grade, izolat mai coborîte în Transil
vania. cele maxime între 6 și 16 grade, 
mai ridicate în a doua parte a inter
valului. Noaptea și dimineața,' frecvent 
se va produce brumă, iar izolat, în cen
trul țării, condițiile vor fi favorabile 
înghețului slab la sol.

S.U.A. îngrijorare crescîndă față de primejdia 
unui război nuclear

WASHINGTON. — La „Marșul 
pentru pace“ desfășurat sîmbătă la 
Chicago au luat parte aproximativ 
25 000 de persoane — informează 
agenția France Presse. Participanții 
— în majoritate tineri — s-au pro-

demonstranți pe străzile 
orașului Chicago

nunțat pentru oprirea cursei înar
mărilor. Pe pancartele purtate de 
demonstranți se putea citi : „Opriți 
cursa înarmărilor !“, „Salvați specia 
umană !“, „Războiul nuclear nu cu
noaște limite !“.

într-un interviu acordat rețelei de 
televiziune N.B.C., în cadrul pro
gramului „întîlnire cu presa", fostul 
miniștru al apărării al S.U.A., Ro
bert McNamara, a declarat că Sta
tele Unite ar trebui să renunțe la 
doctrina strategică actuală bazată 
pe „prima lovitură nucleară" și să 
înceteze susținerea tezei privind 
posibilitatea unui război nuclear in 
care s-ar putea, chipurile, să fie 
obținută victoria. „Pe măsură ce 
pe Pămînt se acumulează tot mai 
multe arme nucleare, a arătat Mc 
Namara, in Statele Unite sporește 
îngrijorarea în legătură cu planuri
le de desfășurare a unui război 
atomic. Aceasta ar fi o nebunie, 
pentru că într-un război nuclear nu 
poate exista un învingător. După 
părerea mea, a spus fostul rpinis- 
tru american al apărării, cea mai 
mare amenințare pentru S.U.A. o 
reprezintă primejdia însăși a unui 
război nuclear. Noi trebuie să re
ducem acest risc, și pentru aceasta 
este nevoie de realizarea controlu
lui asupra cursei înarmărilor".

„Calea pe care s-a angajat Wa
shingtonul duce la o catastrofă nu
cleară", estimează ziarul „Phila
delphia Inquirer" într-un articol în 
care analizează poziția Administra
ției americane in problemele legate 
de controlul înarmărilor. Subliniind 
impopularitatea în rîndurile ameri
canilor și ale popoarelor din întrea
ga lume a chemărilor și îndemnuri
lor la sporirea capacității militare 
americane, „Philadelphia Inquirer" 
evidențiază că 
participă 
păcii, iar 
mișcarea 
trugerea, 
turor arsenalelor nucleare.

JAPONIA. Medicii 
și personalul sanitar 

împotriva armelor 
nucleare

TOKIO. — Medicii și personalul 
sanitar din prefectura niponă Aichi 
au organizat, duminică, la Nagoya, 
o asociație împotriva armelor nu
cleare, prima de acest fel din Ja
ponia, informează agenția Kyodo. 
Se precizează că sint in curs de 
organizare asociații similare in pre
fecturile Tokio, Kyoto, Hyogo și 
Gumma. Inițiatorii acestor asociații 
— menționează agenția citată .— 
pornesc de la convingerea că nici 
un tratament medical eficient nu 
poate fi aplicat victimelor unui 
conflict nuclear și că singura mo
dalitate de prevenire a unei ase
menea catastrofe o constituie lupta 
împotriva înarmărilor nucleare.

Tot la Nagoya a avut loc un mi
ting al luptătorilor pentru pace din 
oraș, la care au participat peste 
8 000 de persoane, reprezentanți ai 
partidelor politice de opoziție, ai 
sindicatelor, ai organizațiilor de ti
neret și de femei.

• Atac terorist în fața moscheilor Al-Aqsa și Omar iin Ieru
salim • Organizația pentru Eliberarea Palestinei -’'n/lamnă 
acțiunea teroristă împotriva populației arabe • Ț; t >estațil 

de protest in sectorul estic
TEL AVIV 12 (Agerpres). — In 

cursul zilei de duminică, o persoană 
înarmată, purtînd o uniformă mili
tară israeliană, a pătruns pe espla
nada din fața moscheilor Al-Aqsa și 
Omar, din sectorul de est al Ierusa
limului, și a deschis focul cu o armă 
automată împotriva mulțimii. Xn 
urma acestui atac și a incidentelor 
care au urmat in zona celor două 
moschei după intervenția forțelor de 
poliție israeliene, două persoane au 
fost ucise, iar alte cîteva zeci au fost 
rănite, dintre care zece se află în 
stare gravă — a anunțat postul de 
radio israelian, citat de agenția 
France Presse. Agenția U.P.I.. utili- 
zînd cifre furnizate de spitale din 
Ierusalim, indică un număr de peste 
o sută de răniți.

Agresorul a fost capturat de o uni
tate israeliană de intervenție.

★
într-un comunicat al Consiliului 

Islamic Suprem din Ierusalim, atacul 
terorist de la moscheile Omar și Al- 
Aqsa este calificat drept un masacru 
și este exprimată indignarea față de 
faptul că forțele israeliene au des
chis focul în zona amintită împotriva 
populației arabe — informează agen
țiile France Presse și U.P.I.

f |JIJI

al orașului și in Cit'4«iania
loc in sectorul de est al Ierusalimu
lui și în alte cîteva orașe din Cisior
dania, duminică, după atacul terorist 
produs în aceeași zi pe esplanada 
din fața moscheilor Omar și Al-Aqsa. 

După cum transmite agenția France 
Presse, la Ierusalim și El Bireh, for
țele de poliție israeliene au interve
nit, folosind armele și grenade cu 
gaze lacrimogene pentru dispersarea 
participanților la acțiunile .de protest, 
în cursul intervenției forțelor israe
liene s-au înregistrat răniți în rîndul 
populației palestiniene.

mii de americani 
la acțiuni în favoarea 
in întreaga Europă crește 
pentru reducerea și dis- 

în ultimă instanță, a tu-

ELVEȚIA. în pregătirea 
mitingului de la Basel
BERNA. — Peste 11 000 de per

soane au participat, luni, la tradi
ționalul marș internațional al păcii 
din Basel. Participanții s-au depla
sat spre frontiera elvețiano-france- 
ză, urmînd să facă joncțiunea, în 
orașul Huningue, de pe teritoriul 
francez, cu reprezentanții mișcării 
pentru pace din Franța și, ulterior, 
cu un mare grup de manifestanți 
pentru pace și dezarmare din R.F.G. 
în final, miîitanții pentru pace din 
cele trei țări urmează să se depla
seze la Basel, unde va avea loc un 
mare miting împotriva războiului, 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
salvgardarea păcii mondiale.

4 ROMA

BEIRUT 12 (Agerpres). — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei a 
condamnat acțiunea teroristă împo
triva populației arabe din Ierusalimul 
de est — informează agenția France 
Presse.

într-un comunicat publicat la 
Beirut, „Consiliul suprem pentru 
problemele patriei ocupate" — orga
nism emanînd din Comitetul Execu
tiv al O.E.P. — a cerut consiliilor 
municipale să continue suspendarea 
activității lor și boicotarea adminis
trației 
invită, 
arabe, islamice și internaționale 
adopte măsurile ce se impun.

civile israeliene. Consiliul 
de asemenea, organizațiile 

să

TEL AVIV 12 (Agerpres). — Mai 
multe manifestații de protest au avut

TEL AVIV 12 (Agerpres). — Lo
cuitorii din Cisiordania și Gaza au 
început luni o grevă generală de șap
te zile în semn de protest față de a- 
tentatul terorist produs duminică in 
sectorul de est al Ierusalimului, în 
urma căruia doi palestinieni au fost 
uciși și alți cițiva zeci răniți, infor
mează agențiile Reuter, A.F. și France 
Presse. Greva a fost declanșată la 
chemarea lansată de Consiliul Isla
mic Suprem din Ierusalim.

în toate localitățile din Cisiordania 
și Gaza școlile și magazinele sînt în
chise, greva afectînd, de asemenea, 
sectoarele productive și transportul 
public. La rîndul lor, muncitorii pa
lestinieni care lucrează in Israel nu 
s-au prezentat la locurile de muncă, 
subliniază A.F.P.

Atit în Cisiordania, cît și în regiu
nea Gaza au avut loc demonstrații de 
protest. în apropiere de Hebron, pe 
malul de vest al Iordanului, manifes- 
tanții au blocat șoselele din afara 
taberelor de refugiați palestinieni. 
Forțele de ocupație israeliene au des
chis focul pentru a-i împrăștia pe 
manifestanți la Nablus, Ramallah, El 
Bireh și Rafah.

în taberele de refugiați palesti
nieni de la Douecheh și Balata s-au 
produs ciocniri între manifestanții 
palestinieni și forțele de ocupație is
raeliene. Șapte persoane au fost ră
nite. Autoritățile israeliene au impus 
restricții de circulație în aceste două 
tabere.

La Palatul Națiunilor din Geneva 
s-au încheiat zilele trecute lucrările 
celei de-a 37-a sesiuni anuale a Co
misiei Economice O.N.U. pentru Eu
ropa (C.E.E./O.N.U.). Desfășurate 
chiar în preajma împlinirii a 35 de 
ani de activitate a comisiei, dezbate
rile sesiunii au pus o dată mai mult 
în evidență rolul deosebit de impor
tant care revine acestui instrument 
de cooperare economică intereuro- 
peană în stimularea dezvoltării so- 
cial-economice a statelor participan
te, în promovarea păcii și securității 
pe continentul nostru și, în general, 
In lume. Așa cum evidenția în cu- 
vintul de deschidere a sesiunii se
cretarul executiv al comisiei, J. 
Stanovnik, și cum au arătat în inter
vențiile lor reprezentanți ai diferitelor 
state, de-a lungul anilor C.E.E./O.N.U. 
a demonstrat în permanență că „re
lațiile de cooperare intre țări cu orin- 
duiri economice și sociale diferite 
sint nu numai posibile, dar și re
ciproc avantajoase". întregul meca
nism și funcțiile multiple ale comi
siei au fost concepute și adaptate, 
îndeosebi după adoptarea Actului fi
nal de la Helsinki, potrivit necesită
ții de dezvoltare a unui sistem de 
legături de colaborare economică și 
tehnico-științifică întemeiate pe prin
cipiile unanim recunoscute ale drep
tului internațional, care să ofere o 
bază tot mai trainică operei de edi
ficare a securității» europene.

Moment important de continuare a 
dialogului intereuropean în proble
mele cooperării economice, actuala 
sesiune a comisiei s-a desfășurat, 
după cum se știe, în condițiile în 
care în situația internațională ș-a 
ajuns la o încordare deosebită, cînd 
se fac tot mai vizibile efectele adîn- 
cirii crizei economice, energetice și 
financiare mondiale, cînd lucrările 
reuniunii general-europene de la 
Madrid au fost din nou întrerupte, 
intîrziindu-se finalizarea lor. Deteri
orarea climatului politic din Europa 
și din lume, creșterea tensiunii între 
unele state participante și-au pus din 
păcate amprenta și asupra lucrărilor 
sesiunii C.E.E./O.N.U. O serie de 
state occidentale au încercat să dis- 
tragă atenția de la problemele esen
țiale ale conlucrării economice inter- 

europene, aducînd în discuție ches
tiuni străine naturii acestui for și 
ordinii de zi — cum sînt evenimen
tele din Polonia — care țin de com
petenta și suveranitatea internă a 
statului polonez. S-a manifestat ast
fel, din partea unor țări, o atitudine 
obstrucționistă, contrarie promovării 
de noi acțiuni de cooperare, extinde
rii colaborării reciproc avantajoase 
dintre statele participante.

în contrast cu aceste atitudini s-au 
remarcat însă pozițiile realiste ale 
marii majorități a statelor, îndeosebi 
cele mici și mijlocii, apelul lor ca, 
ținîndu-se cont tocmai de situația 
creată, comisia să-și pună in valoare 

La încheierea Sesiunii Comisiei Economice

întregul potențial de care dispune 
pentru păstrarea climatului de dia
log și colaborare pe continentul nos
tru, pentru a contribui la diminua
rea tensiunii. Numeroase țări mici și 
mijlocii au subliniat că, mai presus 
de actualele situații complexe care 
s-au ivit in lume, de deosebirile care 
se manifestă în abordarea probleme
lor existente, trebuie să se situeze 
interesul tuturor statelor continentu
lui de a acționa împreună, in strîn- 
să colaborare, pentru realizarea o- 
biectivelor de progres, destindere și 
pace. Actualele dificultăți din eco
nomia mondială, inclusiv din Euro
pa, pot fi depășite — după cum s-a 
arătat în dezbateri — numai prin in
tensificarea cooperării economice, a 
unor schimburi libere, lipsite de ba-' 
riere discriminatorii, tot așa cum 
problemele cu care sînt confruntate 
la un moment dat o țară sau alta 
își pot găsi rezolvarea prin întra
jutorarea dintre statele participante, 
pe baza respectării independenței 
naționale și orinduirii sociale din 
fiecare țară. „Toate statele trebuie 
să înțeleagă — evidenția secretarul 
executiv al C.E.E./O.N.U. — că re
lațiile economice au efecte deosebite 

asupra înțelegerii și încrederii inter
naționale".

Fără să permită convenirea de noi 
inițiative și înregistrarea de noi pași 
înainte pe calea intensificării și ex
tinderii cooperării economice dintre 
statele participante, actuala sesiune 
a reușit totuși — fapt apreciat drept 
pozitiv de observatori — ca urmare 
a acțiunii perseverente a multor 
țări, în special mici și mijlocii, să 
pună bazele continuării programelor 
în curs, să asigure continuitatea me
canismelor de lucru ale acestui for. 
Rezoluția finală, că și cele patru de
cizii adoptate prin consens au relie
fat necesitatea sporirii rolului comi

siei în aplicarea prevederilor Actului 
final de la Helsinki, a transpunerii 
acestora în viață, ca și a respectării 
„decalogului" de principii, toate 
acestea reprezentînd condițiile esen
țiale ale dezvoltării cooperării între 
state in domeniile comerțului, indus
triei, științei și tehnicii, mediului 
înconjurător, precum și în alte sec
toare de activitate; S-a subliniat, de 
asemenea, rolul care revine comisiei 
și statelor membre în aplicarea re
zoluțiilor Adunării Generale _ a 
O.N.U. referitoare la „Strategia in
ternațională a dezvoltării", în edifi
carea noii ordini economice inter
naționale.

în domeniul schimburilor comerci
ale și al cooperării economice, care 
au fost și vor rămîne „piatra un
ghiulară" de activitate a comisiei, 
s-a convenit să se acționeze in con
tinuare pentru identificarea de solu
ții avînd drept scop să ducă la re
ducerea și eliminarea treptată a ob
stacolelor și a îngrădirilor de orice 
natură, la promovarea largă a coope
rării industriale între țările regiunii, 
precum și sub formă tripartită, cu 
țări din afara Europei. în contextul 
actualei crize economice mondiale,

care se răsfringe practic asupra tu
turor țârilor, in dezbateri s-a ridicat 
din nou problema accesului la cre
dite și a obstacolelor pe care le cre
ează in calea acestora rata inaltă a 
dobînzilor, propunîndu-se ca exami
narea acestor chestiuni să intre in 
preocupările curente ale comisiei. 
Pornind de la faptul că problemele 
legate de energie trebuie să devină 
o activitate fundamentală și perma
nentă a comisiei, decizia adoptată la 
încheierea sesiunii are în vedere atît 
organizarea unei noi reuniuni a con
silierilor C.E.E./O.N.U. pentru ener
gie, cît și a unor întilniri speciale 
consacrate economiei de energie și 
surselor de energie noi și refolosi- 
bile. •

în spiritul poziției sale de princi
piu, al eforturilor perseverente ale 
țării noastre, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru asigurarea 
unei dezvoltări largi, neîngrădite a 
schimburilor economice și tehnico- 
științifice, ca și între toate țările eu
ropene, România a acționat consec
vent și la actuala sesiune în direc
ția consolidării acestui for de dialog 
și negocieri in probleme atît de im
portante de care depind progresul și 
bunăstarea fiecărei națiuni.

Astfel, la propunerea țării noas
tre, la care au subscris și alte state, 
sesiunea a adoptat prin consens o 
decizie referitoare la cooperarea în 
domeniile științei și tehnicii, care in
vită, între altele, statele membre să 
depună eforturi pentru a asigura 
traducerea în practică a recomandă
rilor Conferinței Națiunilor Unite de 
la Viena pentru aplicarea științei și 
tehnologiei în folosul dezvoltării.

Concepția și rropunerile țării noas
tre, care și-au găsit o largă reflec
tare în documentele adoptate, s-au 
bucurat de o largă apreciere în rîn
dul a numeroase delegații, care au 
ținut să evidențieze o dată mai mult 
contribuția constructivă a României, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
înfăptuirea țelurilor și obiectivelor 
Comisiei Economice a O.N.U. pentru 
Europa, la promovarea cauzei pro
gresului, colaborării și păcii pe con
tinent și în întreaga lume.

Radu BOGDAN

Marș internațional 
împotriva foametei

ROMA (Agerpres) — Circa 50 000 
de persoane au luat parte, duminică, 
la un marș internațional împotriva 
foametei, organizat la Roma din ini
țiativa a 70 de laureați ai Premiului 
Nobel și susținut de forțele de stin
gă, între care Partidul Comunist Ita
lian, și de numeroase „comitete pen
tru pace“, informează agenția France 
Presse. Acest marș exprimă solidari
tatea pârtiei panților cu „Apelul de 
a salva de la moarte, ca urmare a 
flagelului foametei, cel puțin 5 mi
lioane de ființe umane pînă la sfîr- 
șitul anului 
în urmă de 
lui Nobel.

1982“, lansat cu zece luni
70 de laureați ai Premiu-

★

s-a desfășurat o sesiuneLa Roma 
de zece zile a Comitetului F.A.O. 
însărcinat cu supravegherea aplicării 
planului de acțiune pentru stabilirea 
unei securități alimentare mondiale, 
informează agenția France Presse.

Comitetul a estimat ca deosebit de 
preocupant faptul că planul respec
tiv nu a fost îndeplinit, și aceasta în- 
tr-un moment în care 20 de țări, din
tre care 17 africane, se confruntă cu 
o gravă penurie alimentară.

I
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LA MOSCOVA a avut loc ședin
țele ordinare ale consiliilor Băncii 
Internaționale de Colaborare Eco
nomică și Băncii Internaționale de 
Investiții. La ședințe au participat 
delegațiile țărilor membre în consi
liile băncilor respective, precum și 
reprezentanți ai unor bănci națio
nale și centrale din țări nemembre 
ale acestor bănci. La ședințele res
pective s-au examinat dările de sea
mă cu privire la activitatea bănci
lor pe anul 1981 și bilanțurile la 
1 ianuarie 1982, prezentate de con
ducerile administrative ale băncilor

L

BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la Buenos 
Aires, ministrul agentinian al rela
țiilor externe, Nicanor Costa Mendez, 
a arătat că „negocierile pentru a se 
ajunge la o soluție pașnică în con
flictul cu Marea Britanie sint difi
cile" — transmite agenția Prensa La
tina. Ministrul a reiterat, totodată, 
hotărîrea guvernului său de a purta 
negocieri „pînă la obținerea recu
noașterii drepturilor Argentinei asu
pra Malvinelor" — precizează agenția.

LONDRA 12 (Agerpres). — Secre
tarul de stat al S.U.A., Alexander 
Haig, a prezentat luni primului mi
nistru britanic, Margaret Thatcher, 
rezultatele convorbirilor sale de la 
Buenos Aires cu liderii argentinieni 
în privința crizei Insulelor Malvine 
(Falkland). într-o declarație făcută 
presei, Haig a precizat că este în po
sesia „cîtorva idei dezvoltate pe baza 
rezoluției 502 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.".

Alexander Haig urmează să plece 
din nou marți spre Buenos Aires.

GENEVA 12 (Agerpres). — Secre
tarul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, și-a încheiat luni turneul 
european, plecînd spre New York. Un 
purtător de cuvînt al Națiunilor Uni*- 
te a anunțat că Perez de Cuellar 
și-a contramandat vizitele pe care 
urma să le facă la Berna, 
Viena și Belgrad, întrucît pre- 

corespunzătoare. Ședințele s-au des
fășurat într-o atmosferă de priete
nie și înțelegere tovărășească re
ciprocă.

OMAGIEREA LUI N. TITULES- 
CU. Revista de politică externă 
„Horizont" din R.D. Germană a pu
blicat un articol consacrat lui 
Nicolae Titulescu, cu prilejul împli
nirii a 100 de ani de la nașterea 
eminentului om politic șt diplomat 
român. Sint reliefate in mod deo
sebit activitatea lui Titulescu ca 
ministru de externe in anii 1927—

zența sa este reclamată la sediul 
din New York al Națiunilor Unite, ca 
urmare a diferendului dintre Marea 
Britanie și Argentina în problema 
Insulelor Malvine (Falkland Consi
der că trebuie să fiu prez's’('-ia New 
York, a declarat presei de
Cuellar, întrucît părțile ar /tea avea 
nevoie de participarea d.N.U. la 
eforturile de soluționare â acestui 
diferend. /

LIMA 12 (Agerpres). — Fernando 
Belaunde Terry, președintele Repu
blicii Peru, a propus un „armistițiu 
imediat" de 72 de ore între Argen
tina și Marea Britanie, care să per
mită reglementarea pe cale pașnică 
a diferendului intervenit între cele 
două țări, informează agenția France 
Presse.

După cum s-a anunțat, începînd 
de la ora 4,00 G.M.T., Marea Brita
nie a instituit o zonă de interdicții 
de 200 de mile marine în jurul Insu
lelor Malvine.

LONDRA 12 (Agerpres). — Un 
sondaj efectuat de „Opinion Re
search" pentru Postul de televiziune 
Independent (I.T.V.) relevă că majo
ritatea britanicilor 
conflict armat cu Argentina în 
tură cu Insulele Malvine — infor
mează agenția France Presse.

Sondajul arată că 57 la sută din cei 
chestionați sint de părere că brita
nicii nu ar trebui să-și riște viața 
intr-un astfel de conflict.

nu doresc un
legă-

1928 și 1932—1936 și in cadrul Ligii 
Națiunilor, poziția sa realistă față 
de problemele internaționale, pre
cum și in ce privește pericolul pe 
care îl reprezentau pentru popoarele 
din Europa apariția și dezvoltarea 
fascismului.

CRITICI LA ADRESA POLITICII 
VALUTARE A S.U.A. într-un dis
curs televizat, președintele Consi
liului 4 ..................... —J
vanni 
rie de 
lutare 
S.U.A.
dobînzilor de către S.U.A. se re
flectă negativ și asupra situației 
lirei italiene — a declarat președin
tele Consiliului de Miniștri. Sarcina 
cea mai importantă la ora actuală 
o reprezintă anărarea monedei na
ționale, a subliniat el.

de Miniștri al Italiei, Gio- 
Spadolini, a formulat o se- 
critici la adresa politicii va- 
și financiare promovate de 
Sporirea artificială a ratei
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