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în spiritul tradiționalelor relații de caldă

prietenie, al dorinței comune de a da noi

dimensiuni colaborării multilaterale dintre

cele două țări, partide și popoareIeri a început vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Chineză
înalții soli ai poporului român primiți 

cu manifestări de profundă stimă la Beijing
13 aprilie 1982. în această zi a 

începui vizita oficială de prietenie 
Întreprinsă in Republica Populară 
Chineză de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
la invitația Comitetului Central al 
'Partidului Comunist Chinez și a Con
siliului de Stat al R. P. Chineze.

Pregnantă expresie a bunelor re
lații rpmânp-cliineze, .vizita _s;a 
înscris din primele momente câ lin 
eveniment dfe o deosebită importanță 
in cronica prieteniei româno-chine- 
ze, a raporturilor trainice de stimă 
și prețuire reciprocă, a colaborării

rodnice dintre țările și partidele 
noastre.

Sub semnul acestor frumoase tra
diții s-a desfășurat ceremonia pri
mirii oficiale a înalților soli ai po
porului român. Piața Tienanmen, ale 
cărei impozante ansambluri arhitec
tonice și monumente evocă bogata 
istorie a poporului chinez, de numele 
căreia de mai bine de trei decenii 
sint legate marile evenimente ale 
vieții noi socialiste a Chinei popu- 

.lfțrg, a Jost spațiul unor impresio
nante manifestări ce au dat expresie 
stimei și prețuirii pentru-oaspeții de 
seamă din România socialistă. Solem
nitatea primirii oficiale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general

al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
la care au adresat calde urări de 
bun venit tovarășul Hu Yaobang, 
președintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, împreu
nă cu alți membri ai conducerii dc 
partid și de stat, s-a desfășurat in 
prezența a numeroși cetățeni ai 
capitalei, Beijing, care au ținut 
să fie de față la această primire săr
bătorească rezervată conducătorului 
partidului și statului nostru.

în Piața Tienanmen, In care s-au 
alăturat ca un simbol al prieteniei
(Continuare in pag. a Il-a)

Banchet în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
si a tovarășei Elena Ceausescu

în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei-Elena Ceaușescu, Comitetul 
Central al Partidului Comunist Chi
nez și Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Chineze au oferit, marți 
seara, un banchet la Palatul Adună
rii Naționale a Reprezentanților 
Populari a R. P. Chineze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statuluițâre IhMPSPtesc pe .șecrgtarul 
general al partidului, au fost întim- 
pinați, la sosire, de tovarășul Hu

Yaobang, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, Zhao Ziyang, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, de 
alți tovarăși din conducerea de partid 
și de stat — Li Xiannian, vicepre
ședinte al C.C. al P.C.C., Lin Jiamei, 
soția tovarășului Li Xiannian. Ulan- 
hu, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.C., vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari, 
vicepreședinte a) Comitetului Națio
nal al Consiliului Consultativ Politic 
Popular, Wăn Li, membru al Secre
tariatului C.C. al P.C.C., vicepremier

al Consiliului de Stat, Chen Muhua, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.C., vicepremier al Con
siliului de Stat, ministrul comerțului 
exterior și relațiilor economice, Ji 
Pengfei, membru al C.C. al P.C.C., 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
Huang Hua, membru al C.C. al 
P.C.C., vicepremier al Consiliului de 
Stat, ministrul afacerilor externe ; 
Liu Lantao, vicepreședinte al Comi
tetului Național al Consiliului Con- 

* sultativ Politic Popular, Kang Ke- 
qing, vicepreședinte al Comitetului 
Național al Consiliului Consultativ 
Politic Popular.

în continuare, în sala de recepție, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu le sint pre
zentate persoanele oficiale chineze 
care iau parte la banchet.

In timpul banchetului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hu Yaobang au 
rostit toasturi, urmărite cu larg in
teres de cei prezenți și subliniate cu 
vii aplauze.

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

Banchetul s-a desfășurat într-o 
ambianță de caldă prietenie și cor
dialitate.

TOASTUL TOVARĂȘULUI TOASTUL TOVARĂȘULUI
începerea convorbirilor oficiale între tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hu Yaobang

HU YAOBANG NICOLAE CEAUȘESCU

Marți după-amiază, la Palatul A- 
dunării Naționale a Reprezentanților 
Populari. au început convorbirile 
oficiale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și tovarășul 
Hu Yaobang, președintele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez.

Din partea română, la convorbiri 
participă : tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Ion Dincă, membru al Co- 

/ ițitetului Politic Executiv al C.C. al 
’ >C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Ion Ursu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, loan 
Avram, membru al C.C. al P.C.R., 

ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Constantin Mitea, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier al secretaru
lui general al P.C.R. și președintelui 
Republicii, Cornel Mihulecea, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară, Florea Dumitres
cu, membru al C.C. al P.C.R., amba
sadorul țării noastre la Beijing, 
Ionel Cetățeanu, adjunct al ministru
lui aprovizionării tehnico-materiale 
și controlului gospodăririi fondurilor 
fixe. Ion Stoian, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Constantin 
Boșting, secretar personal al secre
tarului general al P.C.R.

Din partea chineză, tovarășii: Chen 
Muhua, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.C., vice- 
premier al Consiliului de Stat, mi
nistrul comerțului exterior și rela

țiilor economice, Huang Hua, mem
bru al C.C. al P.C.C., vicepremier al 
Consiliului de Stat, ministrul afaceri
lor externe, Rao Bin, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini nr. 1, 
Zhang Canming, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Gan Ziyu, vi
cepreședinte al Comisiei de Stat a 
Planificării, Zhao Dongyuan, vice
președinte al Comisiei de Stat pen
tru Știință și Tehnologie, Chen Jie, 
reprezentant al ministrului comerțu
lui exterior și relațiilor economice, 
Chen Shuliang, ambasadorul R.P. 
Chineze la București, Yu Hongliang, 
directorul Departamentului pentru 
U.R.S.S. și țările din Europa de est 
din M.A.E., Xi Zhaoming, director 
adjunct al direcției menționate mai 
sus, Tang Longbin, director adjunct 
al Direcției protocolului din M.A.E.,
(Continuare în pag. a III-a)

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimași tovarăși români. 
Tovarăși, prieteni,
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 

un prieten vebhi, care se bucură de 
stima profundă a poporului chinez. 
Dmsul a venit în țara «noastră de 
trei ori — în anii '60 și '70, în
temeind, cu președintele Mao 
Zedong, cu premierul Zhou Enlai 
și cu alți conducători ai partidului 
și statului nostru o prietenie re
voluționară sinceră, adueîndu-și o 
contribuție remarcabilă la prietenia 
chino-română. Astăzi, în a treia 
primăvară a anilor '80, răspunde 
încă o dată invitației de a vizita 
țara noastră. Reîntîlnirea cu prie
teni vechi ne produce o deosebită 
bucurie. în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, al guvernului și poporu
lui chinez adresez tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și tuturor 
oaspeților români cel mai călduros 
salut de bun venit. (Aplauze pu
ternice).

Partidul Comunist Român este 
un puternic partid politic al pro
letariatului. Poporul român este un 
popor eroic. Sub conducerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a 
Partidului Comunist Român, po
porul român înaintează cu fermi
tate pe calea socialismului. Ați în
registrat o grandioasă dezvoltare 
în toate domeniile construcției so
cialiste. Apărați cu fermitate su
veranitatea de stat și demnitatea 
națională. în activitatea internațio
nală sînteți împotriva dreptului 
forței, apărați pacea lumii și 
cauza progresului omenirii. Aceas
tă poziție principială fermă și spi
ritul eroic neînfricat ale partidului 
și poporului român se bucură de
(Continuare în pag. a III-a)

Stimate tovarășe Hu 
Yaobang,

Stimați tovarăși chinezi,
Tovarăși și prieteni,
Sîntem bucuroși că avem prilejul 

să fim din nou oaspeți ai Chinei 
populare, să ne reîntîlnim cu dum
neavoastră, cu poporul chinez, de 
care ne leagă raporturi trainice, de 
prietenie, stimă și prețuire re
ciprocă.

îmi este deosebit de plăcut să fo
losesc acest prilej pentru a vă 
adresa dumneavoastră, tovarășe Hu 
Yaobang, tuturor tovarășilor din 
conducerea partidului și statului, 
comuniștilor și întregului popor 
chinez prieten un salut cald, fră
țesc, revoluționar, din partea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliului de 
Stat și' Guvernului, precum și din 
partea mea personal, împreună cu 
cele mai bune urări. (Aplauze 
puternice).

Vă mulțumim călduros pentru 
primirea ce ne-a fost rezervată, 

pentru urările prietenești și cuvin
tele de apreciere rostite aici la 
adresa noastră, a muncii și reali
zărilor poporului român, a priete
niei româno-chineze.

într-adevăr, prietenia și colabo
rarea dintre țările, partidele și po
poarele noastre au bogate și fru
moase tradiții. în cadrul vizitelor 
pe care le-am făcut în frumoasa 
dumneavoastră țară, al întîlnirilor 
și convorbirilor pe care le-am avut 
cu președintele Mao Zedong, cu 
premierul Zhou Enlai și alți condu
cători chinezi s-au pus bazele unor 
relații trainice între țările și po
poarele noastre, care s-au întărit 
continuu de-a lungul anilor.

Noi prețuim în mod deosebit 
prietenia și colaborarea româno- 
chineză, care s-au dezvoltat în con
diții grele, în împrejurări interna
ționale complicate și sint rodul u- 
nor îndelungate eforturi depuse cu 
perseverență de ambele părți de-a 
lungul multor ani în care țările
(Continuare în pag. a III-a)

Imagine de la sosirea la Beijing k înaintea banchetului oferit in onoarea oaspeților români
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trainice drapelele celor două țări, 
s-au prezentat înalte onoruri, au ră
sunat imnurile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Chineze.

întimpinîndu-1 ca pe un oaspete 
drag, de onoare, ca pe cel mai de 
seamă sol al poporului prieten ro
mân, gazdele și-au exprimat bucuria 
reîntilnirii cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului Comunist Român, cu prilejui 
acestei noi vizite, ce începe sub 
auspiciile dorinței comune a popoa
relor român și chinez — animate dc 
același ideal, al edificării societății 
socialiste — de a dezvolta tot mai 
mult relațiile de strînsă prietenie, de 
colaborare multilaterală șl solidari
tate militantă dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Chinez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chi
neză, spre binele reciproc, al cauzei 
păcii și socialismului.

Ora 16 — ora locală, ora 11 — ora 
Bucureștiului.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sosesc in 
Piața Tienanmen.

In fața intrării principale a Pala
tului Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari — A.N.R.P., tovară
șul Hu Yaobang, președintele Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Chinez, salută cu căldură, cu 
prietenie, pe tovarășul Nicolae 
CeaușescU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele 
României, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. Conducătorii de partid ai 
celor două țâri se îmbrățișează, îșl 
string miinile îndelung.

Sînt de față pentru a-i saluta pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu tovarășii

înalții soli ai poporului român primiți 
cu manifestări de profundă stimă 

la Bei jing
Ulanhu, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.C., vicepreședinte ai 
Comitetului Permanent al A.N.R.P., 
vicepreședinte al Comitetului Națio
nal al Consiliului Consultativ Politic 
Popular, Chen Muhua, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.C., vicepremier al Consiliului de 
Stat, ministrul comerțului exterior și 
relațiilor economice, Ji Pengfei, 
membru al C.C. al P.C.C., vicepre
mier al Consiliului de Stat, Huang 
Hua, membru al C.C. al P.C.C., 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
ministrul afacerilor externe, Zhang 
Canming, adjunct al ministrului 

l 

afacerilor externe, Liu Xinquan, 
adjunct al șefului secției pen
tru relații externe a C.C. al 
P.C.C., Wu Xiuquan, membru al C.C, 
al P.C.C., locțiitor al șefului Marelui 
Stat Major al Armatei populare chi
neze de eliberare. Jiao Ruoyu, pri
marul municipiului Beijing, Chen

Shuliang, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze in Republica So
cialistă România.

Erau, de asemenea, prezenți tova
rășii Ion Dlncă, membru al Comite
tului Politic Executiv Șl . C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe. Ion Ursu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național pen
tru Știință șl Tehnologie, loan 
Avram, membru al C.C. al P.C.R., 

ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, alte persoane oficiale care îl 
însoțesc în vizita sa pe conducătorul 
partidului și statului nostru, precum 
și ambasadorul României la Beijing, 
Florea Dumitrescu.

Tovarășul Hu Yaobang prezintă to
varășului Nicolae Ceaușescu, tovară

șei Elena Ceaușescu pe tovarășii din 
conducerea de partid și de stat ve- 
riiți în întîmpinarea înalților oaspeți, 
p^e celelalte persoane oficiale chineze 
prezente.

In continuarea solemnității, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovărășul Hu Yao
bang iau loc pe un podium de 
onoare.

Fanfara militară intonează imnu
rile de stat ale celor două țări, iar 
o gardă de onoare, alcătuită din mi
litari aparținând tuturor armelor, 
prezintă onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to

varășa Elena Ceaușescu salută dra
pelul Republicii Populare Chineze și, 
împreună cu tovarășul Hu Yaobang, 
trec în revistă garda de onoare.

Atmosfera sărbătorească în care 
s-a desfășurat ceremonia primirii 
este întregită de cîntecul și dansul 
copiilor Beijingului. Desfășurînd în 
onoarea înalților oaspeți un spectacol 
de o rară frumusețe, sute de copii 
cîntă, adresind ca un laitmotiv „Vă 
salutăm, vă adresăm un călduros bun 
sosit !••; In acest timp, din evanta
iele multipolare sini conturate, in 
ritmul dansului; petalele unor imense 
flori, în mijlocul cărora răsar fețele 
zîmbitoare ale capiilor, totul dind ex
presie bucuriei, ospitalității, caldei 
prietenii cu care înalții oaspeți sînt 
înconjurați de populația Beijingului, 
de poporul chinez,

în încheierea ceremoniei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu dragoste 
și profund respect de membrii Am
basadei Republicii Socialiste Româ
nia la Beijing, de familiile lor.

♦ »
La aeroport, la sosire, înaintea ce

remoniei primiri! oficiale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de Huang Hua, membru 
al C.C. al P.C.C., vicepremier al Con
siliului de Stat, ministrul afacerilor 
externe, de alte persoane oficiale 
care i-au însoțit pe înalții oaspeți 
români spre Beijing.

întâlnire protocolară
După ceremonia sosirii, între to

varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Hu Yaobang, 
președintele Comitetului Central a! 
Partidului Comunist Chinez, a avut 
loc o scurtă întîlnire protocolară la 
Palatul Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari.

Adreșindu-se secretarului gene
ral âi Partidului Comunist Român, 
p^eșâdint’e al Republicii Socialistă 
România, tovarășul Hu Yaobang a 
declarat : Toți conducătorii noștri 
de partid și de stat vă exprimă cel 
mai călduros salut de bun sosit, 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. în numele lor, aș vrea 

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
, Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 

Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Populare Mongole, doresc 
să vă adresez dumneavoastră și poporului mongol prieten un salut tovă
rășesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi succese pe 
caiea construcției socialiste, a dezvoltării economico-sociale a patriei.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că bunele relații de prietențe 
și colaborare dintre țările și partidele noastre vor continua să se dezvolte 
tot mai larg în viitor, in folosul ambelor popoare, al cauzei socialismului 
și păcii in lume,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar genetal al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

să vă adresez, încă o dată, bun 
sosit 1

Mulțumind pentru urările ce i-au 
fost adresate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : La rîndul meu, 
în numele conducerii noastre de 
partid, aș dori să vă adresez dum
neavoastră și tuturor tovarășilor dih 
conducerea de partid un călduros 
salut și cele mai bune, urări.

. Desfășurată, intr-o, atmosferă de 
cordialitate, stimă și înțelegere re- 
ciprocă, întîlnirea dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hu Yaobang 
a pus în evidență calda prietenie 
statornicită între popoarele, țările și 
partidele noastre.

La întrevederea premergătoare 
convorbirilor oficiale au asistat per
soanele române și chineze partici
pante la dialogul la nivel înalt.

BBBBBBBBBBBBB
Dacă te afli într-o dimineață la 

liceul agroindustrial din Salonta, 
crezi mai curind că ești într-o coo
perativă agricolă decît într-o unita
te școlară. Totul — repartizarea sar
cinilor, pregătirea mașinilor, verifi
carea uneltelor — amintește de fe
brilitatea pregătirii unei noi zile de 
muncă agricolă. Și e firesc să fie așa, 
doar elevii gospodăresc, sub îndru
marea cadrelor didactice, ferma pro
prie a liceului cu o suprafață de 300 
ha — din care 240 ha arabil, iar 60 
pășuni și finețe. Pe terenul din pri
ma categorie se însămînțează toate 
plantele de cultură din zonă, iar pe 
o porțiune de 5 ha, în parcele mai 
mici, toate plantele de cultură din 
țara noastră. în plus, ferma liceu
lui mai dispune de un puternic sec
tor zootehnic care cuprinde : 50
taurine, 350 oi, 300 porci,, o ba
terie de 1 000 găini ouătoare, o co
lecție de peste 20 specii și rase de 
păsări, o stupină cu 30 familii, un 
complex de 3 bazine cu pești. In
tr-un cuvînt, dacă exceptăm doar di
mensiunile — care în mod firesc aici 
sînt mai reduse — avem de-a face 
cu o unitate agricolă modernă.

împreună cu directorul liceului, to
varășul Ioan Balog, încercăm să în
țelegem sistemul de organizare a a- 
cestei unități școlare și de produc
ție.

— ,E bine zis și de producție, în- 
trucît noi lucrăm pe principiul în
treprinderilor agricole de stat — cu 
plan de producție pentru fiecare sec
tor. Și totul, dar absolut totul, de 
la selecționarea semințelor la recol
tare și pregătirea terenului pentru 
viitoarea recoltă este făcut de e’.evi, 
împreună cu cadrele didactice.

— Ați amintit de olan de produc
ție. Ce rezultate aveți în această di
recție ?

— Deși noi nu urmărim acest lu
cru în primul rînd, vă pot spune că 
la toate culturile ne situăm pe locurt 
fruntașe pe județ, la unele chiar pe 
primul loc.

— O gospodărie așa de mare, cu 
volumul de muncă pe care îl presu-

AȘA CUM E FIRESC ÎNTR-UN LICEU AGROINDUSTRIAL

Sala de cursuri se află frecvent 
în ferma de producție a școlii

pune, nu stînjenește cumva procesul 
instructiv-educativ ?

— Cel puțin în cazul liceelor a- 
gricole nu numai că nu îl stînjeneș
te, ci îl optimizează, îi amplifică roa
dele. Dispunînd de ferma noastră, a- 
vem posibilitatea ca procesul de in- 
vățămint să fie mai strîns corelat 
cu activitățile practice, elevul sâ 
parcurgă într-o planificare clară toa
te lucrările agricole. Lecții și une
ori capitole întregi le putem face 
acolo, pe parcelă. Și cum altfel poți 
fi un lucrător' agricol dacă nu pe 
cimp sau în sectorul zootehnic, a- 
dică practicînd această profesie, par- 
ticipind efectiv la întreg ciclul de 
producție, la toate fazele și verigi
le sale 7 Nemaivorbind că ferma, re
zultatele obținute constituie oglinda 
cea mai fidelă a muncii profesori
lor, o modalitate de verificare a 
activității didactice. Oare poate fi a- 
preciată pozitiv activitatea „la cla
să" a unui profesor dacă pe tarla 
obține rezultate slabe 7

Dar poate și mal important decît 
aceasta este ciștigul educativ. O me
serie este frumoasă dacă este bine 
cunoscută și invers. Dacă ' elevul 
muncește direct, „duce“ o cultură de 
la un capăt la altul, răspunde pen
tru ea, el se atașează, se leagă mult 
mai strins de această profesie, ii cu
noaște la timp asprimile și satisfac
țiile, devine, lntr-un cuvint, agricul
torul de care avem noi nevoie as
tăzi. Eu nu cred că poți pregăti așa 
cum trebuie un muncitor fără a-1 
pune in situația să tremure măcar 
o dată pentru soarta culturii pe care 
o îngrijește el, să facă o noapte albă 

lingă animalul care fată sau care 
este bolnav.

Deși organizarea unor ferme șco
lare prezintă avantaje certe, dove
dite in planul pregătirii temeinice a 
elevilor, multe, de fapt marea ma
joritate a liceelor agroindustriale nu 
dispun nici pînă în prezent de a- 
semenea ferme. Și atunci se creea
ză situații precum cele de care ne-a 
vorbit tovarășul Alexandru Cucerea- 
nu, directorul liceului agroindustrial 
din Focșani : „Sîntem obligați să lu
crăm acolo unde avem solicitări. Pri
mim un telefon să meargă un grup 
de elevi în cutare loc, mergem acolo. 
Se muncește mult și In acest caz. De 
pildă, toamna trecută, elevii de pe 
tractoare au desfășurat o activitate 
evaluată la circa 100 000 lei. Dar nu 
există continuitate, perspectivă, sta
bilitate. Elevii pot deprinde bine o 
operație, dar există riscul ca pe ce
lelalte să nu ie poată învăța. Bene
ficiul economic poate fi mare in u- 
nele cazuri, dar cel educativ este 
minim".

Avind In vedere tocmai marile 
dezavantaje ale acestei situații Mi
nisterul Agriculturii și Industriei A- 
limentare a luat, in august anul tre
cut, hotărîrea ca liceele agroindus
triale să preia de la unitățile de pro
ducție pe lingă care sînt repartiza
te cite o fermă de producție, iar u- 
nitățile școlare care pregătesc' me
canizatori cite o secție de mecani
zare. O măsură bună, intimpinată de 
cadrele didactice cu vie satisfacție. 
Numai că, așa cum a reieșit din dis
cuțiile cu interlocutorii, între timp 
măsurii respective i s-au mai adus 

unele „corectări", s-a mai renunțat 
la unele prevederi, pentru ca in mo
mentul de față să se reducă la... pri
mirea temporară de către licee a 
unor suprafețe agricole pentru gos
podărire.

Față de situația trecută este, de
sigur, un progres. Analiza mai a- 
tentă relevă însă <;ă este vorba nu
mai despre o jumătate de măsură, 
care poate da aparența că problema 
este rezolvată, dar in fond știrbind 
posibilitatea pregătirii temeinice a 
viitorilor muncitori agricoli.

Să exemplificăm. Primul mare in
convenient : pe suprafața cedată 
temporar liceului, unitatea agricolă- 
proprietar are planificat să plante
ze de regulă 2—3 culturi. Din cer
cetările noastre rezultă că așa se 
prezintă situația în momentul de față 
la majoritatea liceelor. Dar elevii 
trebuie să cunoască tehnologiile la 
principalele culturi din categoria pă- 
ioaselor, prăsitoarelor, plantelor teh
nice și nu numai la două sau trei 
dintre ele. Ne putem imagina cu u- 
șurință uimirea conducerii unei uni
tăți agricole care, in momentul cind 
va voi să încredințeze absolventului 
de liceu Îngrijirea unei culturi de 
plante tehnice, ar primi drept răs
puns următoarea scuză : „Știți, eu 
nu am făcut practică decît la po
rumb și griu."

Sînt cazuri in care liceele benefi
ciază de mai multe culturi, 5—6, cum 
este cel de la Armășești-Ialomița. Șl 
totuși directorul liceului, tovarășul 
Ion Saghlan, nu se arăta prea sa
tisfăcut de această realizare a liceu
lui care i se datorează în bună mă

sură. „Vedeți, noi colaborăm bine cu 
unitatea agricolă pe lingă care func
ționăm. Dar eu nu pot ști ce plan 
va avea ea peste un an, doi sau trei, 
și mai ales nu pot să fiu sigur că, 
dintr-un motiv sau altul, nu vom 
căpăta peste cîtva timp altă supra
față. In situația de față, cu rezer
vele despre care a fost vorba, eu pot 
pregăti, să zicem bine, un munci
tor, dar mai greu, mult mai greu 
va Ci să tac din viitorul absolvent 
un bun gospodar. Ca să-și formeze 
o gindlre economică, să poată chib- 
zui atent posibilitățile șl resursele 
trebuie să aibă ceea ce numai fer
ma proprie iți poate da — stabili
tate, continuitate, perspectivă".

Opiniile consemnate și altele asu
pra cărora din motive de spațiu nu 
am putut Insista converg către a- 
ceeași concluzie — ferma proprie re
prezintă in momentul de față mij
locul de bază pentru a realiza pro
grese sensibile in pregătirea practi
că a viitorilor muncitori agricoli.

Crearea fermelor proprii ridică, de
sigur, o serie de probleme dificile. 
Important de subliniat este faptul 
că, funcționind cu plan de produc
ție — fermele școlare constituite prin 
trecerea unor suprafețe în proprie
tatea unităților școlare nu ar dimi
nua deloc pe ansamblu volumul pro
ducției agricole, ba, dacă avem in 
vedere nivelurile de producție mult 
mai Înalte realizate In fermele li
ceelor — există șanse ca acesta să 
crească. In felul acesta s-ar reveni 
la o valoroasă tradiție a școlii româ
nești agricole — existenta pe lingă 
fiecare liceu de profil a unei ferme 
proprii, care reprezenta un adevărat 
model de organizare a muncii șl a 
producției, un centru de răspindire 
a experienței bune in zona respecti
vă. Cert este că astfel s-ar asigura 
toate condițiile obiective ca viitorii 
muncitori să dobîndească o temei
nică pregătire practică — In fond cel 
mal mare clștig pentru agricultură.

Paul DOBRESCU 
Dan DRAGULESCU

Ediția a IV-a a Concursului de debut în voium 
organizat de Editura „Emineseu“

Inscriindu-se in ma
jorele obiective pro
movate de Concursul 
republican „Cîntarea 
României", Editura 
„Eminescu" lansează 
cea de-a IV-a ediție a 
concursului de debut 
in volum, așteptînd lu
crări care să abordeze
cu talent o arie vastă 
de probleme — atit 
din trecutul eroic al 
poporului român și al 
înaintașilor săi, cît și 
din prezentul socia
list, din efortul oame
nilor muncii. Se pot 
prezenta lucrări la 
unul din genurile î 
poezie, nuvelă sau 
schiță, roman, repor
taj. Pot participa la 
concurs toți cei care 
n-au mai publicat in 
volum Ia o editură cu 
profil beletristic, ca 
și cei care au publi

cat lucrări literare în 
regie proprie sau au 
avut volume tipărite 
pe teme din alte do
menii (știință, lucrări 
didactice, turistice 
etc.). Manuscrisele se 
expediază, prin poștă, 
pe adresa Editurii 
„Mihai Eminescu" din 
București, Piața Scin- 
teii nr. 1, sectorul 1, 
cu mențiunea „Pentru 
concursul de debut li
terar, ediția a IV-a“ și 
cu specificarea genu
lui literar din care fac 
parte.

Manuscrisele vor fi 
dactilografiate la 1 1/2 
rinduri de mașină, cu 
o panglică neagră, co- 
laționate atent și nu
merotate. Manuscrise
le vor fi trimise în- 
tr-un plic închis pur- 
tind un moto. Ace
lași moto va fi re

în sprijinul candidaților la concursul de admitere 
în învățămîntul superior

Pentru- a veni in sprijinul viitori
lor candidați la ediția 1982 a con
cursului de admitere în învățămin- 
tul superior, numărul 3 al -revistei 
„Forum" — recent apărut — publi
că informații referitoare la disci
plinele de concurs, precum și lista

manualelor școlare valabile pentru 
examenul din acest an.

Următorul număr al revistei 
— 4 — va face cunoscute normele 
de înscriere, organizare și desfășu
rare a concursului respectiv și adre
sele instituțiilor de invățămint su
perior. (Agerpres).

produs pe un alt plic 
închis, ce conține nu
mele autorului, adresa, 
precum și recomanda
rea cenaclului literar 
in care activează. Nu 
se primesc copii și 
manuscrise scrise pe 
foiță.

Lucrările pentru con
curs vor fi trimise 
pină cel tirziu la 1 
octombrie 1982 (data 
oficiului P.T.T.R. de 
expediere). Manuscri
sele premiate vor fi 
publicate conform re
glementărilor legale în 
vigoare. Rezultatele 
concursului vor fi pu
blicate în presă. Ma
nuscrisele nepremiate 
nu se înapoiază. Alte 
informații- cu privire 
la concurs se pot obți
ne la telefon 17 60 10, 
17 60 20 interior 2131.
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începerea convorbirilor oficiale In timpul întîlnirii protocolare

Toastul tovarășului
Hu Yaobang

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
aprecieri elogioase din partea țări
lor și popoarelor iubitoare de pace 
din lume. Partidul Comunist Chi
nez și poporul chinez urmăresc cu 
admirație mărețele dumneavoastră 
realizări și vă urează noi succese 
în luptele viitoare. (Aplauze puter
nice).

Relațiile dintre partidele și țări
le noastre s-au dezvoltat într-o 
situație internațională furtunoasă, 
complicată și instabilă. încă din 
prima zi a constituirii Chinei noi, 
între partidele și țările noastre s-au 
întemeiat relații de prietenie și 
solidaritate revoluționară. în cei 17 
ani de cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este secretar general al 
Partidului Comunist Român aceas
tă nobilă prietenie s-a dezvoltat 
necontenit. De neuitat pentru noi, 
comuniștii chinezi, este faptul că, 
atunci cînd am gîndit cu capul 
nostru și am mers pe picioarele 
noastre, dar am fost confruntați cu 
amestecul brutal din partea altora, 
tocmai comuniștii români, repre- 
zentați de dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, au fost 
aceia care au avut curajul să sus
țină dreptatea, internaționalismul 
proletar și normele fundamentale 
ale relațiilor internaționale. Aceas
ta reprezintă încrederea și''spriji
nul de cel mai mare preț pe care 
ni le-ați acordat. O maximă clasică 
chineză spune : numai după geruri 
aspre îți dai seama de vigoarea 
bradului. Sîntem convinși că marea 
prietenie dintre partidele, țările 
și popoarele chinez și român, călite 
în aspre încercări îndelungate, va 
fi veșnică, la fel ca verdele falnici
lor brazi. (Aplauze puternice).

De la a treia vizită în China, în 
anul 1978, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pînă astăzi au trecut 4 
ani fără o lună. Timp de 4 ani, 
partidul și poporul nostru, într-o 
deplină unitate de voință, atît la 
bucurii, cit și la necazuri, au trecut 
cu hotărîre la lichidarea treptată 
a consecințelor nedorite, grave, pro
vocate de „revoluția culturală". 
Economia noastră a înregistrat, 
treptat, o schimbare în bine, viața 
poporului s-a îmbunătățit pas cu 
pas. Unitatea tuturor naționalități
lor din țara noastră, a tuturor pă
turilor sociale, a întregului popor 
s-a întărit considerabil. în efortu
rile noastre de a întări democrația 
și legalitatea socialistă am obținut 
anumite rezultate. în prezent, des
fășurăm reforma aparatului, pro
movăm civilizația spirituală socia
listă, îmbunătățim stilul de muncă, 
luptăm împotriva fenomenelor de 
corupție din rîndurile lucrătorilor 
din aparatul de partid și de stat, 
pentru a impulsiona desfășurarea 
în bune condiții a edificării socia
lismului în toate domeniile. Se 
poate spune că economia noastră a 
intrat pe făgașul unei dezvoltări 
stabile, sănătoase, că situația poli
tică actuală a țării este una dintre 
cele mai bune de la proclamarea 
Republicii. Deși in fața noastră se 
mai află încă multe greutăți care 
trebuie învinse, numeroase proble
me care așteaptă să fie rezolvate, 
avem încredere că, prin eforturile 
neobosite și îndelungate ale între

gului partid și popor, vom putea, 
cu siguranță, să atingem, cu pași 
stabili, țelul de a construi o țară 
socialistă modernă și puternică.

Pe baza înțelegerilor dintre Co
mitetele Centrale ale partidelor 
noastre și guvernele celor două 
țări, tovarășul Ceaușescu întreprin
de această vizită în țara noastră 
tocmai pentru a examina în comun 
modul de dezvoltare pe mai de
parte a relațiilor de colaborare 
economică dintre țările noastre. 
Relațiile economice dintre cele 
două țări au atins, la un moment 
dat, o amploare considerabilă ; 
însă, în procesul de înaintare, fie
care dintre noi am întîmpinat une
le probleme de o natură sau alta. 
De aceea, este necesar să folosim 
actualele întîlniri pentru a studia 
și explora împreună, în spiritul 
sprijinului și înțelegerii reciproce, 
noi căi de colaborare și pentru a 
stabili țeluri temeinice pentru co
laborarea noastră. Chiar dacă în
tr-o anumită perioadă dimensiunile 
colaborării vor crește mai puțin, se 
poate totuși afirma cu certitudine 
că, pe măsura dezvoltării econo
miei în fiecare din cele două țări, 
calea colaborării noastre economice 
va fi extraordinar de largă. Dez
voltarea continuă a colaborării 
noastre în domeniile politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural și 
în alte domenii va stimula puternic 
bunăstarea și prosperitatea celor 
două. țări.

Gesturi pline de dragoste și căldură

Am început convorbirile cordiale. 
Pe baza bunei practici, dintot- 
deauna, a întîlnirilor dintre noi, 
vom face un schimb liber, tovără
șesc de păreri în probleme care ne 
preocupă și de interes comun, cum 
sînt, de pildă, problemele legate 
de situația internațională, de miș
carea comunistă internațională, 
problemele colaborării în diferite 
domenii dintre noi, problema în
vățării reciproce și a schimbului 
de experiență dintre partidele 
noastre. în cadrul unor astfel de 
convorbiri, desigur, este greu de 
evitat apariția unor diferențe de o 
natură sau alta ; însă acesta este 
un fenomen firesc, determinat de 
experiența istorică diferită, de îm
prejurările diferite, de condițiile 
concrete diferite. Oricum, idealuri
le noastre comune, țelurile comune 
ale luptei noastre, unitatea într-o 
serie de probleme majore, con
stituie principalul, rațiunea funda
mentală a strînsei noastre unități. 
Sînt convins că discuțiile noastre 
actuale vor înregistra, cu sigu
ranță, rezultate pozitive și un suc
ces deplin. (Aplauze puternice).

Propun să toastăm :
— Pentru măreața prietenie din

tre cele două partide, țări și po
poare !

— Pentru sănătatea și fericirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu, precum 
și a tuturor tovarășilor români ! 
(Aplauze puternice).

(Urmare din pag. I)
noastre au colaborat și s-au 
întrajutorat prietenește. Noi, româ
nii, avem un proverb care spune 
că „prietenul la nevoie se cunoaș
te". Și, într-adevăr, în toate îm
prejurările, popoarele noastre au 
acționat ca buni prieteni, au mili
tat întotdeauna pentru întărirea 
colaborării și solidarității ‘ dintre 
ele. (Aplauze puternice). Conside
răm, de aceea, că este o îndato
rire de mare responsabilitate față 
de popoarele noastre de a face to
tul pentru ca nivelul acestor relații 
să nu coboare nici o clipă, ci, dim
potrivă, să crească an de an.

Sîntem bucuroși că, în cadrul 
convorbirilor pe care le-am început 
astăzi, avem prilejul să continuăm 
dialogul fructuos care a dus la 
dezvoltarea multilaterală a acestor 
relații, să găsim noi căi și posibili
tăți de a amplifica și mai mult co
laborarea și conlucrarea dintre ță
rile. partidele și popoarele noastre. 
(Aplauze puternice). Noi apreciem 
că există toate condițiile ca, 
prin eforturi comune, raporturile 
româno-lchineze — întemeiate trai
nic pe principiile socialismului, pe 
deplină egalitate, stimă și respect 
reciproc — să cunoască, în conti
nuare, o puternică înflorire, pe 
măsura posibilităților sporite pe 
care le creează dezvoltarea econo- 
mico-socială a țărilor noastre. In 
cadrul acestor raporturi, acordăm 
o deosebită importanță dezvoltării 
și diversificării colaborării econo
mice, promovării unei largi coope
rări în producție, în realizarea de 
obiective industriale, în valorifi
carea unor resurse naturale și în 

alte domenii de interes comun. 
Considerăm că intensificarea co
laborării și cooperării — pe tărîm 
economic, tehnico-științific, cultural
— a schimbului de experiență pe 
linie de partid și de stat corespun
de pe deplin intereselor de progres 
ale popoarelor noastre, cauzei ge
nerale a socialismului și păcii. 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși și prieteni,
Dăm o înaltă apreciere eforturi

lor pe care harnicul dumneavoastră 
popor le desfășoară pe calea înfăp
tuirii obiectivului stabilit de Parti
dul Comunist Chinez — de a trans
forma China populară într-un stat 
socialist puternic, cu o agricultură, 
industrie, apărare națională și ști
ință moderne, cu un tot mai înalt 
nivel de trai al oamenilor muncii. 
Ne bucură realizările remarcabile 
obținute pe acest drum — și, ca 
prieteni sinceri, vă urăm, dragi 
tovarăși chinezi, noi și tot mai mari 
succese în edificarea unei societăți 
socialiste înfloritoare pe pămîntul 
Chinei populare. (Aplauze puter
nice).

Apreciem, de asemenea, rolul și 
poziția constructivă ale Republicii 
Populare Chineze în viața interna
țională, în soluționarea marilor 
probleme care preocupă lumea con
temporană, în lupta împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru cauza 
libertății și independenței popoare
lor, pentru progres și pace în lume. 
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
în România, întregul popor — 

strîns unit în jurul Partidului Co
munist Român — înfăptuiește 
neabătut Programul de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a țării spre 
comunism. în cadrul acestui vast 
Program, hotărîrile Congresului al 
XII-lea al partidului au stabilit ca 
obiectiv strategic fundamental, în 
actualul cincinal, 1981—1985, intra
rea României într-o etapă noua, 
superioară, de dezvoltare — tre
cerea de la stadiul de țară socia
listă în curs de dezvoltare la cel de 
țară socialistă mediu dezvoltată, 
în acest scop, acționăm pentru 
creșterea puternică a forțelor de 
producție, sporirea avuției națio
nale și ridicarea nivelului de trai 
al poporului. Punem un accent deo
sebit pe sporirea bazei energetice 
și de materii prime din țară, pe va
lorificarea superioară a resurselor 
naționale, pe dezvoltarea agricultu
rii — ca una din ramurile princi
pale ale economiei românești. Ac
ționăm consecvent pentru reali
zarea unei calități noi, superioare 
în toate domeniile construcției so
cialiste, pentru creșterea continuă a 
eficienței întregii activități econo
mice și sociale. Acordăm o mare 
atenție dezvoltării democrației so
cialiste, asigurăm un cadru larg 
de participare nemijlocită a clasei 
muncitoare, țărănimii, a întregu
lui popor la conducerea societății, 
a tuturor sectoarelor de activitate
— ca o condiție de bază a făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării spre comu
nism.

Făcînd totul pentru desfășura
rea cu succes a întregii opere de 
construcție socialistă, România ac
ționează, totodată, cu fermitate, pe 
arena internațională, pentru un 
climat de destindere, pace și largă 
conlucrare între națiuni, pornind 
de la considerentul că numai în 
asemenea condiții poporul nostru 

— ca dealtfel .toate popoarele lu
mii — își poate asigura dezvolta
rea liberă și independentă, progre
sul și bunăstarea. (Aplauze pu
ternice).

Sîntem profund preocupați de 
actuala situație internațională, care 
continuă să fie deosebit de com
plexă.1 Evoluția evenimentelor pe 
arena mondială face ca problema 
centrală care se pune astăzi să fie 
aceea a războiului sau a păcii. Mai 
mult ca oricînd, popoarele trebuie 
să-și unească eforturile și să trea
că la acțiuni hotărîte în vederea 
opririi cursului periculos al eveni
mentelor spre confruntare și 
război, pentru a se pune capăt a- 
gravării încordării internaționale 
și a se trece la reluarea și dezvol
tarea politicii de destindere și 
pace, de colaborare și respect al 
independenței naționale.

Acordăm o mare însemnătate 
colaborării cu toate țările socialis
te, întărim solidaritatea și conlu
crarea cu țările în curs de dezvol
tare, cu țările nealiniate, extin
dem, în spiritul coexistenței paș
nice, relațiile noastre cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială. Așezăm ferm la 
baza tuturor relațiilor noastre 
principiile egalității, respectului in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, ale 
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța.

Trăind în Europa, milităm activ 
pentru securitate și colaborare pe 
continent, pentru oprirea amplasă
rii rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune și retragerea ce
lor existente. Considerăm că impe
rativul cel mai arzător al zilelor 
noastre este oprirea cursei înar
mărilor, trecerea la măsuri con
crete de dezarmare, și în primul 
rînd de dezarmare nucleară. Ne 
pronunțăm cu toată hotărirea pen
tru soluționarea tuturor proble
melor dintre state numai și numai 
pe cale pașnică, prin tratative. Mi
lităm pentru lichidarea subdezvol
tării, a marilor decalaje dintre ță
rile bogate și țările sărace, pentru 
instaurarea unei noi. ordini econo
mice internaționale.

îmi este deosebit de plăcut să 
constat buna colaborare dintre 
România și China pe planul vieții 
internaționale — și îmi exorirn 
convingerea că ea se va dezvolta și 
mai puternic în viitor.’ Desigur, ți- 
nînd seama de condițiile deosebite 
în care acționează România și Re
publica Populară Chineză, în une
le probleme complexe ale vieții 
internaționale pot exista și deose
biri de păreri, dar esențial este de 
a întări colaborarea, de a acționa 
tot mai strîns împreună, în spriji
nul afirmării politicii de pace, dc 
respect al independenței, de des
tindere și colaborare internațio
nală. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși și prieteni,
încredințat că vizita noastră în 

Republica Populară Chineză se va 
înscrie ca un nou moment impor
tant în întărirea prieteniei și con
lucrării dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, doresc să toas
tez :

— Pentru prietenia și colabora
rea româno-chineză !

— Pentru progresul și prosperi
tatea poporului chinez prieten !

— în sănătatea tovarășului Hu 
Yaobang, a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat a 
R.P. Chineze !

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Aplauze puternice).

începerea convorbirilor 
oficiale între tovarășul

Nicolae Ceausescu 
și tovarășul Hu Yaobang 
(Urmare din pag. I)
Li Ying, director adjunct al Direc
ției 1 din Ministerul Comerțului Ex
terior și Relațiilor Economice.

Tovarășul Hu Yaobang a salutat cu 
căldură vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în R.P. Chineză, expri- 
mînd deosebita satisfacție de a avea 
împreună un larg schimb de păreri 
atît în ce privește relațiile bilatera
le, cit și în probleme internaționale 
de interes comun.

La rîndul său, tovarășul Nicolas 
Ceaușescu a mulțumit cordial pentru 
invitația de a vizita R. P. Chineză, 
pentru calda ospitalitate cu care a 
fost întîmpinat, arătînd că vede în 
aceasta o expresie a bunelor relații 
de prietenie și colaborare dintre 
România și China, în dezvoltarea că
rora un rol remarcabil l-a avut dia
logul tradițional româno-chinez la 
nivel înalt. Secretarul general al 
Partidului Comunist Român și-a ex
primat satisfacția de a se întilni și 
purta convorbiri cu, tovarășul- Hu 
Yaobang, cu ceilalți conducători de 
partid și de stat chinezi, în vederea 
găsirii unor noi căi și modalități 
menite să asigure extinderea în con
tinuare a colaborării dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

în cadrul primei runde de con
vorbiri s-a procedat la un larg 
schimb de informații în legătură cu 
stadiul relațiilor bilaterale, cu posi
bilitățile întăririi în continuare a 
prieteniei și colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Chinez, dintre cele două țări 
și popoare. în context, a fost expri
mată hotărirea comună de a extinde 
și adinei și mai mult aceste relații, 
pe baza principiilor stimei și respec
tului reciproc, independenței și suve
ranității, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, avan
tajului reciproc și întrajutorării to
vărășești. S-a subliniat că există 
largi posibilități ca. prin eforturi 
comune, să fie amplificate și diver
sificate colaborarea și cooperarea 
economică, tehnico-științifică, cultu
rală și in alte domenii de interes co
mun. A fost evidențiată necesitatea 
de a se acționa în continuare pen,tru. 
ca și nivelul relațiilor economice să 
se ridice la niveiul bunelor relații 
politice care se dezvoltă între cele 
două țări. în cursul convorbirilor au 
fost, de asemenea, puse în evidență 
noi posibilități de a intensifica con
tactele politice și schimbul de expe
riență pe linie de partid și de stat.

în legătură cu formele și căile con
crete ale lărgirii și diversificării co
laborării și cooperării economice s-a 
convenit ca președinții celor două 
părți in Comisia guvernamentală 
româno-chineză de colaborare eco
nomică și tehnică, precum și miniș
trii de resort din cele două delegații 
participante la convorbiri să se în- 
tîlnească, în cursul vizitei, și să dis
cute aceste posibilități, să prezinte 
propuneri concrete pentru punerea 
lor în valoare în cadrul unor înțe
legeri comune sau acorduri de lungă 
durată.

în continuare s-a trecut la o infor
mare reciprocă în legătură cu activi
tatea pe care o desfășoară cele două 
țări, partide și popoare pe calea dez
voltării lor economico-sociale, a edi
ficării orînduirii noi, socialiste.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, deplină 
înțelegere, stimă și respect reciproc, 
care caracterizează bunele raporturi 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre po
poarele și țările noastre.
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LA SEMANAT— lucrări de cea mai bună calitate, in timpul cel mai scurt!
Acum, forțele principale concentrate la

ÎNSĂMÎNTAREA PORUMBULUI!
CE ARATĂ EXPERIENȚA 

CELOR DIN FRUNTE. Cu toa- 
te că încă din noaptea de sîmbă- 
tă spre duminică vremea a devenit 
instabilă în județul Mehedinți, 
lucrătorii ogoarelor depun efor
turi tot mai susținute pentru a în
cheia în cît mai scurt timp posibil 
semănatul culturilor de primăvară. 
Un fapt pozitiv este acela că spe
cialiștii se află permanent pe teren, 
stabilesc solele pe care se poate lucra 
cu randament maxim, urmăresc cu 
atenție respectarea tehnologiei de 
lucru stabilite. Din datele centrali
zate pînă aseară, 13 aprilie, rezultă 
că în Mehedinți s-a încheiat semă
natul cartofilor timpurii, sfeclei de 
zahăr, florii-soarelui, inului pentru 
ulei și mixt, inului pentru fibră, jie 
toate suprafețele prevăzute in plan. 
Așadar, de acum, cu forțe sporite se 
acționează intens la semănatul po
rumbului. Reținem, de asemenea, că 
pînă aseară porumbul a fost semă
nat pe mai bine de 15 000 hectare 
din cele 69 800 hectare prevăzute în 
plan. Se impune deci ca în săpță- 
mîna pe care o parcurgem, în fie
care consiliu unic, la nivelul fiecă
rei unități și ferme să se asigure o 
cît mai bună organizare a muncii, 
pentru a se realiza și depăși, chiar 
în aceste condiții mai anevoioase de 
lucru, viteza zilnică planificată Ia 
semănat. Cum se acționează ? Con
semnăm mai întii aprecierea ingine
rului Pufan Marian, directorul gene
ral al direcției agricole județene :

— Pehțru a putea să ne încadrăm 
în viteza de lucru planificată, ne-am 
creat deja un avans la pregătii ea 
terenului. Se lucrează în două schim
buri, realizindu-se zilnic 11 250 hec
tare, din care 6 100 hectare în schim
bul I și 3150 hectare în schimbul 
II. Specialiștii, cadrele de conducere 
de la nivelul consiliilor unice și uni
tăților se află în schimbul II alături 
de mecanizatori, pentru a nu se face 
nici un rabat la calitate. Lucrînd 
zi-lumină, reușim de asemenea să 
realizăm pînă la 15 hectare de se
mănătoare. Cu cele 482 semănători 
atingem deci o viteză zilnică la se
mănat de 7 230 hectare. Aceasta în
seamnă că în mai puțin de 8 Zile 
bune de lucru în cîmp putem în
cheia semănatul porumbului pe în
treaga suprafață.

Aspectele din teren ne dovedesc 
Insă că atit organizarea muncii, cît 
și ritmurile de lucru diferă de la un 
consiliu la altul, de la o unitate la 
alta. Bunăoară, în unitățile de pe 
raza consiliului unic Gruia, pînă a- 
seară porumbul a fost însămînțat pe 
maț bine de 2 350 hectare din ceie 
4 573 hectare prevăzute în plan. Deci, 
pe mai bine de 50 la sută din supra- 

De 408
Comparativ cu campaniile de 

primăvară din anii trecuți, la I.A.S. 
Făcăeni s-a lucrat mult mai bine. 
La 11 aprilie se încheiase semăna
tul la floarea-soarelui, furaje și 
cartofi. '

în ce privește însămînțatul cultu
rilor de porumb și soia, pe 4 045 
hectare și respectiv 1 400 hectare, 
se află în plină desfășurare. Mai 
precis, pină luni seara se insămin- 
țaseră 2 260 hectare cu porumb și 
600 de hectare de soia.

La pregătirea patului germinativ 
participă 60 de tractoare U 650 și 8 
tractoare A 1 800 care realizează in 
24 de ore 680—720 hectare. Vitezele 
zilnice în această unitate agricolă 
care are 10 000 hectare sînt cele 
prevăzute in program, iar calitatea 
lucrărilor este foarte bună.

față. Cum a fost posibil ? „Toate 
formațiile de mașini — ne spunea 
Aurel Cergă, organizatorul de par
tid — se află concentrate pe solele 
pe care se lucrează în ziua respec
tivă. Mecanizatorii servesc masa în 
cîmp și tot în cîmp se remediază 
defecțiunile tehnice care apar. Să- 
mînța se aduce în cîmp încă din 
timpul nopții. în felul acesta reușim 
să folosim integral timpul bun de 
lucru". Avansate cu această lucrare 
sînt și unitățile de pe raza consilii
lor unice Obîrșia de Cîmp, Gogoșu, 
Vînju Mare și Strehaia. Sînt însă 
consilii unice și unități unde se rea
lizează doar între 60—75 la sută din 
viteza zilnică planificată. De exem
plu, în consiliul unic Simian au fost 
insămînțate doar 460 hectare din 
cele 2 100 hectare prevăzute în plan. 
Se invocă excesul de umiditate din 
sol. Dar iată că există și în acest 
consiliu unități care își depășesc vi
teza planificată. Mecanizatorii de la 
cooperativa agricolă din Cerneți au 
reușit să însămînțeze mai bine de 
260 hectare din cele 325 hectare pla
nificate. Deci, se poate atunci cînd 
există o bună organizare a muncii. 
Mai puțin de 20 la sută s-a însămîn
țat porumbul și în unitățile de pe 
raza consiliilor unice Bălăcița, Pru- 
nișor și Broșteni. într-adevăr, pe o 
parte din suprafețele din această 
zonă se menține excesul de umidi
tate. Dar se poate lucra din plin pe 
solele mai uscate. în aceste consilii 
unice unde trebuie semănate cu po
rumb mari suprafețe este necesar 
să se acționeze cu toată răspunderea 
pentru a se asigura o temeinică or
ganizare a muncii, folosirea cu ran
dament maxim a tractoarelor și ma
șinilor, pentru a se realiza viteza de 
lucru prevăzută.,

Virqiliu TATARU
corespondentul „Scînteii"

MECANICII DIN ATELIE
RE - PE TRACTOARE. In Ju
dețul Mureș, ploile, ca și variația 
temperaturii solulur au făcut ca rit
murile zilnice la semănatul culturi
lor de primăvară să înregistreze os
cilații de la o zi la alta. Cu toate 
acestea, prin temeinica organizare a 
muncii și prezența oră de oră a 
specialiștilor in cîmp. însămînțările 
s-au desfășurat în condiții optime. 
Dovada : pînă în seara zilei de 
12 aprilie, sămînța a fost pusă sub 
brazdă pe aproape 40 000 hectare. La 
această oră, semănatul sfeclei de 
zahăr, orzului, orzoaicei și inului a 
fost încheiat pe întreaga suprafață 
planificată. De cîteva zile a dema
rat și semănatul porumbului pe

ore, fără întrerupere, „pe poziții" în Balta Ialomiței
— Calitatea, ne spunea inginerul- 

șef al trustului I.A.S. Ialomița, Ale
xandru Bobică, aflat în incinta în- 
diguită, este la ordinea zilei în toa
te unitățile. Aici, solul are altă 
structură decit în terasă, el fiind 
tasat de băltirile anilor trecuți, 
cînd excesul de umiditate l-a dete
riorat într-o bună măsură. în aceas
tă primăvară printr-o muncă tena
ce, de zi și noapte, s-au făcut pre
gătiri și însămînțări cum se fac pe 
loturile experimentale.

într-adevăr, la cîteva ferme de 
la I.A.S. Făcăeni — Pajura. Săltava, 
Țipirigelu, Boborete, Stăvilaru și 
Hirșova — am putut vedea cu cită 
strictețe sînt urmărite lucrările de 
bază atit la pregătit, cît și la se
mănat. în această săptămînă se 

cele aproape 48 000 hectare planifi
cate.

„încălzirea vremii ne-a permis să 
trecem cu forțe sporite la semăna
tul porumbului — ne spune tovară
șul Nicolae Lobonțiu, secretar cu 
probleme agricole al comitetului ju
dețean de partid. Pentru a ne înca
dra în epoca optimă, au fost luate 
măsuri pentru organizarea muncii 
în schimburi prelungite, iar la pre
gătirea patului germinativ și asigu
rarea unui larg front, de lucru au 
fost mobilizați și mecanici din ate
lierele de întreținere". Cum se ac
ționează în unități ?

Ora 7. Sîntem pe sola „Priponul 
Mare" de circa 20 hectare, din con
siliul agroindustrial Ungheni. La 
capătul tarlalei, tractoriștii, Porfirie 
Rusu și Vasile Moldovan așteptau 
decizia specialistului loan Simedrea, 
inginerul-șef al consiliului, care ve
rificase încă o dată temperatura so
lului. „Facem totul pentru a ne în
cadra în epoca optimă. Dar nu ori
cum, ci să realizăm deopotrivă lu
crări de cea mai bună calitate — 
aprecia specialistul. Anul trecut am 
realizat o medie de abia 1 950 kg la 
hectar. Acum ne-am propus să de
pășim 3 500 kg la hectar, pentru 
care avem create toate condițiile. 
Aici, în zona în care ne aflăm, în- 
sămînțăm soiuri de porumb H.T.-180 
(mai rezistent la frig) și care asi
gură o producție sporită". Tovarășul 
Vaier Hațegan, președintele consi
liului, ne prezintă programul zilei, 
cu precizarea : „In ultimele zile în
sorite am „bătut" fiecare palmă de 
teren, am identificat 86 hectare 
zvîntate, suprafață pe care, cu forțele 
existente, o vom însămînța azi pînă 
la ora 20. Apreciem că în 7—8 zile 
vom termina semănatul porumbului 
pe toate cele 2118 hectare planifi
cate".

într-adevăr, pregătirea de pînă 
acum a solului (care arată ca un 
strat de grădină) oferă garanția că 
semănatul porumbului se va încheia 
la termenul stabilit. în raidul nostru 
prin unitățile din raza acestui con
siliu aveam să constatăm că, in coo
perativele agricole Ungheni, Cer- 
ghid, Vidrasău, Crăciunești, Cor- 
nești, Gheorghe Doja, Tirimia, Sin- 
paul și Chirileu erau erbicidate 
peste 700 hectare și că întreaga su
prafață destinată acestei culturi 
(arată încă in toamnă) a fost 
discuită. O altă remarcă : în aceste 
unități agricole, oamenii ies în 
cîmp și verifică în permanență tem
peratura și umiditatea solului ; chiar 
dacă sînt zvîntate numai porțiuni 
din unele sole, ele sînt însămînțațe 
și nu se așteaptă timpul ideal de 
lucru.

Gh. GIURGIU 
corespondentul „Scînteii "•

consideră că însămînțatul porum
bului și soiei se va încheia, ur- 
mînd ca imediat să se treacă la 
semănatul celor 300 hectare de fa
sole, lucrare ce va dura doar două 
zile și care constituie punctul final 
al campaniei de primăvară.

Cum a fost posibil să se realizeze 
lucrările într-un ritm înalt și de 
cea mai bună calitate am aflat de 
la inginerul-șef Enache Pavel :

— De pe data de 25 martie de 
cînd am început să lucrăm zi și 
noapte nimeni n-a mai ieșit din 
baltă, cum spunem noi acestor 
locuri. Suprafețele și mașinile a- 
gricole. toate- agregatele și tractoa
rele au fost împărțite în două. De 
o zonă a răspuns tovarășul direc
tor ing. Nicolae Ioniță. de cealaltă 
eu. Am rămas aici cu cei 120 de

Pe ogoarele cooperativei agricole de producție 
Dumbrăveni, județul Vrancea, semănatul porumbului 

se desfășoară intens
Foto : D. Constantinescu

Stadiul însămînțării plantelor furajere
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Pînă marți seara — 13 aprilie, în unitățile agricole de stat și cooperatiste semănatul 
plantelor furajere s-a efectuat pe 320 647 hectare din cele 572 126 hectare planificate. După 
cum se constată din harta alăturată, se înregistrează diferențe mari între județe cu condiții 
climatice asemănătoare, tntr-un număr de 13 județe semănatul s-a făcut pe mai puțin de 
jumătate din suprafața destinată plantelor de nutreț. Mult rămase în urmă sînt unitățile 
agricole din județul Timiș și Te’eorman situate în zona intîi, precum si cele din județele 
Cluj, Alba, Neamț, Suceava, Mureș, Brașov șl altele. Pentru obținerea de furaje 
îndestulătoare necesare zootehniei, trebuie grabnic încheiat semănatul trifolienelor, sfeclei 
și guliilor furajere în toate unitățile agricole. Totodată, în zonele din sudul și vestul tării, să 
se treacă cu toate forțele la însămințarea porumbului furajer, a celorlalte culturi pentru siloz 
și masă verde. Esențial este să fie recuperate rămînerile in urmă și respectate cu rigurozi
tate normele de calitate de care depinde creșterea recoltelor la toate plantele de nutreț.

DOLJ

Ritmul a crescut cu aproape
5000 hectare

In județul Dolj trebuie însămîn- 
țate cu porumb peste 130 000 hec
tare. Pînă marți seara, sămînța a 
fost pusă sub brazdă pe circa 
65 000 ha. Un număr de 12 coope
rative agricole au încheiat deja se
mănatul, iar în rîndul. celor avan- 

. sate se află unitățile din consiliile 
unițe Bechet,. Catane, Poiana Măre, 
Rojiște, Segarcea. Toate aceste re- 
zultate sînt urmare a creșterii vi
tezei la semănat : pe 10 aprilie — 
7 710 ha, iar marți, 13 aprilie — 
12 062 hectare. Există insă posibili- 

. tăți pentru a fi și mai mult sporită 
această viteză.

Afirmația este valabilă' și pentru 
lucrătorii de pe raza consiliului 
agroindustrial Cîrcea.

— în atenția noastră — ne spune 
inginerul-șef al consiliului, Virgil 
Nicoh — se află acum însămînțatul 
porumbului. Din cele 2 000 ha plani- 

mecanizatori, mecanici și șefi de 
fermă zi și noapte. Fiecare dintre 
noi a lucrat în medie între 16 și 18 
ore pe zi, Pentru 60 de tractoare 
care lucrează la pregătit am orga
nizat 2 schimburi. în schimbul de 
noapte muncesc cei mai pricepuți 
mecanizatori. Acum putem spune 
că ce a fost greu a trecut. Mă re
fer la zilele cînd datorită frigului 
și ploii eram obligați să lucrăm 
printre „ferestre". Pentru mecaniza
tori s-au creat condiții bune de 
masă și cazare, ne-am înțeles unii 
pe alții și la toamnă sperăm să fie 
bine pentru toată lumea. Sîntem 
în baltă de 16 zile; Mai precis de 
384 de ore (din clipa cînd discutam 
au mai trecut însă 24. Acum sînt 
408 ore — n.a.). La fermele conduse 

ficate am însămînțat 935 ha, întru- 
cît umiditatea din sol nu ne-a per
mis să începem mai devreme aceas
tă lucrare.

Am aflat că pentru recupe
rarea întîrzierii, în fiecare noapte 
se lucrează la pregătirea tere
nului; iar ziua la semănat. De ase
menea^ pe parcursul zilei de marți, 
toate semănâtorile ce fuseseră uti
lizate la însămințarea florii-soa
relui au fost readaptate și pentru 
a. trece la semănatul porumbului. 
âfVndu-se acum în cîmp toate cele 
46 utilaje de aceșt fel de care dis
pune consiliul. Acest fapt a deter
minat ca viteza la însămînțat să 
sporească de la 170 ha, acum cîteva 
zile, la 230 ha ieri.

— Avem aici, în tarlaua „Crîng", 
ne spune și șeful fermei nr. 4 a coo
perativei agricole din Malu Mare, 

de Dragoș Iacob, Valeriu Mateescu 
și Dumitru Stancu, unde pot fi în- 
tîlniți maistrul Vasile Ghiauru, șeful 
secției mecanizare, mecanicii de 
fermă Ghinea, Stoica și Dinu Con
stantin, care au lucrat noaptea la 
transformatul semănătorilor de 
floarea-soarelui. Dimineața acestea 
au intrat în brazdă gata verificate, 
însămînțînd soia și porumb.

Aici, in insula ce va fi în curînd 
o mare verde, nopțile au fost lumi
nate nu numai de farurile trac
toarelor, aflate în brazdă, ci și de 
exemplara dăruire cu care muncesc 
mecanizatorii, acești bravi ostași 
din prima linie pe frontul recoltei.

Mihai VIȘO1U 
corespondentul „Scînteii" 

ing. Gheorghe Iacob, o solă de 
200 ha. Pină diseară vom termina 
toată suprafața de însămînțat cu 
porumb, ținînd cont de faptul că nu 
mai avem de însămînțat decît 50 ha. 
După cum vedeți, solul este pregătit 
parcă pentru a pune în el răsaduri, 
avem asigurată densitatea optimă și 
scontăm pe obținerea unor produc
ții superioare celor din anii prece- 
denți.

Aveam să aflăm, în finalul docu
mentării noastre, că, date fiind mă-

TULCEA

Unii lucrează și noaptea, 
alții pierd timpul și ziua

Pînă marți seara, sămînța de po
rumb a fost introdusă sub brazdă pe 
30 500 ha, ceea ce reprezintă aproa
pe 60 la sută din planul la această 
cultură, „Avem condiții — ne spu
nea inginerul Ștefan Gavriliță, di
rector cu producția vegetală la di
recția agricolă județeană — ca în 
3—4 zile să încheiem semănatul po
rumbului pe întreaga suprafață pla
nificată. Pentru aceasta, comanda
mentul județean pentru coordonarea 
lucrărilor agricole a luat măsuri ca 
în fiecare unitate să se lucreze în 
două schimburi la pregătirea tere
nului, iar la semănat — întreaga 
zi-lumină".

Fără îndoială, ritmul semănatului 
în unitățile agricole tulcene poate fi 
intensificat. Ne-o demonstrează unele 
unități agricole, care. Ia această oră, 
au încheiat însămînțatul porumbu
lui. Este vorba de cooperativele 
agricole Somova, Mircea Vodă, Jijila 
șl Mihail Kogălniceanu. Acolo unde 
se lucrează ziua și noaptea, semăna
tul porumbului se desfășoară foarte 
bine, ca in unitățile agricole 
din consiliul unic Horia. Aici 
s-au semănat cele mai mari 
suprafețe de porumb — aproape 74 
la sută din suprafața planificată, în- 
registrîndu-se ritmul cel mai bun 
pe județ. „Cu toate că am început 
semănatul mai tîrziu, fiindcă la noi 
zona e mai umedă și mai rece, ne 
spunea Ion Gherghișan, președintele 

șurile de folosire deplină a timpu
lui bun de lucru, a întregii capaci
tăți tehnice, pînă sîmbătă seara 
lucrătorii din acest consiliu vor în
cheia semănatul porumbului pe în
treaga suprafață planificată — fap
tul în sine constituind un succes 
dacă avem in vedere greutățile pe 
care le-a provocat timpul nefavora
bil din această primăvară.

Nicolae PETOLESCU 
corespondentul „Scînteii"

consiliului unic, folosind întreaga 
dotare tehnică, ziua și noaptea, vom 
încheia pe data de 15 aprilie semă
natul porumbului pe cele aproape 
3 100 ha prevăzute".

In timp ce în majoritatea unități
lor agricole din județ se lucrează și 
noaptea, în unele cooperative și' 
I.A.S.-uri nu se lucrează nici ziua 
în mod corespunzător. La ora 19. de 
pildă, prin satul Traian, 5 tractoare 
se plimbau pe uliță fără nici o trea
bă. în curtea I.A.S. din această lo
calitate. la aceeași oră. alte trei 
tractoare erau trase pe dreapta. In 
cîmp, la ora respectivă, cînd se mai 
putea semăna, nu mai lucra nimeni. 
Rezultatele nu sînt greu de ghicit. 
I.A.S. Traian a semănat doar 850 ha 
din cele 2 100 planificate, iar C.A.P. 
Traian, 270 ha din cele 550, cîte se 
vor cultiva în acest an cu porumb. 
Pină marți, 13 aprilie, au fost semă
nate in acest consiliu doar 5 700 hec
tare din cele 10 100 planificate. Luni, 
12 aprilie, de pildă, s-au semănat 
doar 305 ha, față de 1 046 ha cît a 
fost planificat. Dacă se me~ge în 
acest ritm, în consiliul respectiv se
mănatul porumbului nu se va în
cheia nici în următoarele două săp- 
tămîni. O situație ce impune și mai 
mult că exemplul unităților fruntașe 
trebuie urmat imediat.

Neculal AMIHULESEI 
corespondentul „Scînteii"

Cum pot spori volumul și eficienta 
exportului ? Căile sînt îndeobște bine 
cunoscute. Ele se referă la innoirea, 
modernizarea și adaptarea rapidă a 
producției la cerințele partenerilor 
externi, ridicarea calității și parame
trilor tehnico-funcționali ai produse
lor, reducerea costurilor de fabrica
ție, astfel incit să se asigure un curs 
de revenire cît mai favorabil. Dar 
înainte de a înfățișa măsurile și so
luțiile concrete adoptate în acest sens 
d? colectivul Combinatului chimic 
din Rimnicu Vilcea, iată rezultatele 
obținute in primul trimestru al aces
tui an : au fost livrate suplimentar 
unor parteneri externi 7 233 tone sodă 
caustică. 4100 tone policlorură de 
vinii, 2 422 tone percloretilenă, 571 
tone tetraclorură de carbon și 300 
tone octanol, astfel Incit planul ia 
export a fost depășit cu 44 milioane 
lei, iar pe relația devize libere cu 
4,5 milioane de dolari. Cum au fost 
obținute aceste realizări ? Primul in
terlocutor : inginerul Radu Negrețu, 
șeful secției polimer II, a cărei pro
ducție este livrată în proporție de 
50 la sută la export.

— La noi cercetarea și producția 
merg „mină în mină". Și aceasta nu 
e nicidecum o figură de stil. Cen
trul de cercetări chimice din Rimni
cu Vilcea, împreună cu specialiștii 
noștri au un program de experimen
tări zilnice in faza industrială a unor 
soluții de ridicare a performantelor 
și de diversificare a produselor. Prac
tic, deci, am putea spune că zi de zi 
apar lucruri noi. idei noi, soluții teh
nice și tehnologice mai bune, scur- 
tindu-se la maximum drumul cerce
tării pină la aplicarea in producție. 
Acest sistem de integrare a cercetă
rii cu producția este deosebit de sti
mulativ atit pentru cadrele cu atri
buții nemijlocite în munca de con
cepție, cit și pentru cei din produc
ție, care se văd atrași in mod direct 
in munca de cercetare.

— Nu este un risc să experimen
tați zilnic.direct în fază industrială?

— E un risc bine calculat. Avem 
oameni cu mare experiență atit in 
cercetare, cît și în prqducție, capabili 
să conducă cu competență orice pro
ces tehnologic și să adopte pe loc 
cele mai bune soluții. Dealtfel, nu 
trecem la experiment industrial decît 
după ce sîntem cu toții convinși că 
soluția aleasă are șanse optime de 
reușită. Și pină acum am dovedit că, 
procedind așa, nu am greșit.

— Să mutăm discuția noastră pe 

„A exporta cît mai mult, 
cu eficiență cît mai ridicată!" 
Un obiectiv principal al colectivului Combinatului chimic 
Rîmnicu Vîlcea — și o valoroasă experiență concretă 

pe linia materializării sale

un făgaș concret. Referiți-vă, vă ru
găm, la un exemplu practic.

— Pe piața externă se cer acum 
folii de policlorură de vinii de uz 
alimentar. Am reușit să fabricăm și 
noi acest produs, dar nu izbuteam să 
asigurăm, in permanență una din 
condițiile de calitate : numărul mi
nim admis de „ochi de pește" pe u- 
nitatea de suprafață. Acești „ochi de 
pește" nu sînt altceva decit puncte de 
materie întărită, în fond particule de 
P.V.C. suprapolimerizate. De unde 
proveneau ? Am analizat cu minuțio
zitate tot procesul tehnologic și am 
stabilit că ele se datorau unor nea
junsuri în procesul de spălare a au- 

toclavelor ; din această cauză pe pe
reții acestor instalații rămineau par
ticule de P.V.C. care, în procesul teh
nologic următor, se suprapolimeri- 
zau. Soluția era să aducem din im
port un dispozitiv special de spălare 
care costa cam un milion de dolari. 
Este greu de spus acum cine a avut 
o altă idee, mai bună. Cert este că 
modificînd numai tehnologia opera
ției de spălare am reușit o curățire 
corespunzătoare a autoclavelor. Iar 

acum principalul nostru cumpărător 
de folie de P.V.C. de uz alimentar, o 
firmă japoneză, ne-a atestat încadra
rea „cu brio" a produsului în toate 
normele de calitate.

Cum se pregătește o comandă pen
tru export ? Despre aceasta ne vor
bește maistrul Nicolae Sterpu :

— Supunem unui control atent, mi
nuțios — „filtru total" cum’ îi spu
nem noi — întreg fluxul tehnologic, 
de la pregătirea materiei prime și 
pină la ambalarea și expedierea' măr
fii. Mai întîi este supus examenului 
de laborator fiecare lot de materie 
primă introdusă în procesul de pro
ducție, eliminindu-se „din start" 

orice cantitate care nu ar corespunde 
normelor de calitate. Apoi, se face o 
dozare cît se poate de exactă a ma
terialelor ce trebuie introduse în fie
care șarjă, de la sute de kilograme 
la anumite materiale la numai cîte
va zeci și sute de grame lâ altele. 
Noi știm că orice neglijență in a- 
ceastă fază poate duce la pierderea 
unei producții în valoare de 50 000 
lei. După aceea, totul depinde de ur
mărirea atentă a procesului tehnolo

gic, de respectarea întru totul a pa
rametrilor proiectați.

Lucru de care caută să ne convin
gă și operatorul chimist Constantin 
Pisică, pe care l-am găsit urmărind 
tabloul de comandă al instalației de 
uscare.

— Calitatea produselor depinde 
foarte mult de respectarea disciplinei 
tehnologice — ne spune el. Uscarea 
este o fază esențială pentru obținerea 
parametrilor calitativi necesari fie
cărui produs. Bunăoară, dacă aș pre
lungi uscarea cu 15 minute peste 
timpul prevăzut, aș compromite o 
producție de 10 000 de lei.

Relația evidentă dintre calitate și 

disciplina tehnologică este pe deplin' 
cunoscută și înțeleasă de toți mem
brii colectivului. în timp ce mergeam 
printre autoclave, inginerul Negrețu 
ne spune că. deși instalațiile secției 
nu reprezintă „ultimele realizări" ale 
tehnicii în acest domeniu, totuși, cu 
ajutorul lor se obține o producție de 
un nivel calitativ superior celei rea
lizate de firme care au în dotare in
stalații ultramoderne. Explicația con
stă în disciplina riguroasă, califica

rea superioară și creativitatea harni
cului colectiv de muncitori și spe
cialiști din producție și cercetare.

Ne-am referit la modul în care se 
acționează pentru realizarea si depă
șirea sarcinilor de export într-una 
din secțiile de bază ale acestei uni
tăți chimice. Dar situația de aici este 
ilustrativă pentru eforturile întregu
lui colectiv al combinatului îndrep
tate spre ridicarea nivelului calitativ 
al producției, spre adaptarea acesteia 
la cerințele actuale ale pieței exter
ne. lată cîteva secvențe ale acestei 
activități, redate succint din carne
tul de reporter :
• Un colectiv de muncitori și spe

cialiști de la instalația de solvenți 
clorurați, condus de inginerul Horia 
Ichim, a elaborat o nouă tehnologie 
de stabilizare a percloretilenei și a 
asimilat in fabricație tetraclorură de 
carbon — tip reactiv ; sînt produse 
care în acest an vor avea un aport 
de 54 milioane lei la exportul com
binatului.
• In strînsă colaborare cu 

ICECHIM-București au fost puse la 
punct tehnologiile de fabricație a 
unor noi produse care valorifică su
perior materiile prime — produse so
licitate pe piața externă : copolime- 
rul clorură de vinil-acetat de vinii, 
utilizat in industria de lacuri și vop
sele, propenglicol de uz farmaceutic. 
P.V.C. electrotehnic, P.V.C. de uz 
medical.

— Rezultatele obținute în primul 
trimestru în îndeplinirea planului de 
export — ne spune ing. Iosif Catană, 
director comercial al combinatului —
dau certitudinea că sarcinile in acest 
domeniu vor fi substanțial depășite 
în 1982. Important este, totodată, că 
am recuperat și restanțele la acest 
capitol pe care le-am înregistrat anul 
trecut. De aceea, colectivul nostru își 
propune să livreze suplimentar la 
export, pe întregul an, produse în va
loare de peste 100 milioane lei, din 
care pe devize libere — de peste 8 
milioane dolari.

Este un angajament care are depli
nă acoperire în măsurile tehnice și 
tehnologice luate in fiecare secție, la 
fiecare loc de muncă și a căror efi
ciență a început să fie resimțită în 
producție. O singură problemă se ri
dică ; o problemă care, rezolvată co
respunzător, ar putea — după păre
rea specialiștilor și cadrelor de con
ducere din combinat — să ridice și 
mai mult nivelul realizărilor la ex
port. Este vorba de livrarea ritmică 
de către Combinatul petrochimic Pi
tești a cantităților planificate de eti- 
lenă și propilenă.

Corneliu CÂRLAN 
Ion STANCIU

k Harghita : Producție fi
zică peste prevederi

Oamenii muncii români și ma
ghiari din industria județului 
Harghita își intensifică efortu
rile pentru realizarea și depăși
rea sarcinilor de producție. Ast
fel, de la începutul anului și 
pînă in prezent, ei au reușit să 
realizeze, peste prevederile pla
nului la producția fizică, aproa
pe 400 tone fontă, 1 275 tone pi
rită, peste 250 tone mașini -și 
utilaje pentru industria chimi
că, metalurgică și alimentară, 
3 240 mc cherestea, 16 000 mp 
uși-ferestre și alte produse so
licitate de beneficiarii interni 
și partenerii externi. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute 
de colectivele de la întreprinde
rea de fier Vlahița, întreprinde
rea minieră Bălan, întreprinde
rea de matrițe și piese din fon
tă Odorheiu Secuiesc, între
prinderea de producție indus
trial nentru construcții căi fe
rate Miercurea Ciuc, C.E.P.L. 
Toplița. (I. D. Kiss).

Tîrgoviște: Noi cartiers 
de locuințe

Constructorii de locuințe din 
județul Dîmbovița, care și-au 
realizat integral sarcinile pe 
primul trimestru, au predat Ul
timul bloc, realizat în această 
perioadă, în cel mai mare car
tier al municipiului Tîrgoviște 
— microraionul 11 — care nu
mără peste 6 000 de apartamen
te. Concomitent, ei au început 
lucrările in microraionul 12 și 
continuă în ritm susținut con
strucția centrului civic, unde au 
finalizat pînă in prezent peste 
600 de apartamente. (Gh. Ma
nea).
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Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

TELEGRAMĂ

In legătură cu încetarea din viață a tovarășului Choe Hyon, membru 
al Biroului Politic al Comitetului Centrai al Partidului Muncii din Coreea, 
membru al Comisiei Militare a Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, membru al Comitetului Popular Central al R. P. D. Coreene, 
vicepreședinte al Comisiei Militare a Comitetului Popular Central al 
R, P. D. Coreene, vă exprim dumneavoastră și, prin dumneavoastră, familiei 
defunctului cele mai profunde condoleanțe,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secret 'r general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica
In aula Academiei Republicii So

cialiste România s-au desfășurat 
marți lucrările sesiunii științifice de 
comunicări cu tema „Probleme ac
tuale de stomatologie". Organizată 
de secția de științe medicale a Aca
demiei și Academia de științe me
dicale, Sesiunea a reunit cadre didac
tice universitare, medici stomatologi 
din rețeaua unităților de profil ale 
Capitalei, studenți.

Lucrările au fost deschise de acad. 
Ștefan Milcu, președintele secției de 
științe medicale a Academiei.

Comunicările prezentate au abor
dat aspecte variate din domeniile 
stomatolog ei, relevînd pe de o par
te cele mai actuale date ale cercetă
rii științifice stomatologice pe plan 
internațional, cit și -rezultatele cer-

„ȘTAFETA PĂCII"
Pe stadionul „1 Mai" din munici

piul Botoșani — pavoazat cu drapele 
roșii și tricolore, cu pancarte purtind 
inscripțiile „Ceaușescu in tot ce face 
este omul pentru pace !“, „Sportivii 
României doresc pacea !“, „NU arme
lor nucleare !“, „Să înceteze cursa 
înarmărilor !“ — s-au desfășurat
marți dimineață, in prezența unui 
numeros public, ample manifestări 
sportive de masă prilejuite de pleca
rea primului schimb al „Ștafetei pă
cii" pe un alt traseu din cele 5 ce 
se îndreaptă in această săptămînă 
spre capitala țării. După ce au 
parcurs principalele artere ale ora
șului, cei 10 sportivi purtători ai 
„Ștafetei păcii" au sosit, în aclama
țiile publicului, pe stadion, unde 
Cornel Gherasim, campion națio
nal și component al lotului olimpic 
de lupte greco-romane, a dat citire 
mesajului adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de toți cei ce practică 
sportul de masă și de performanță 
pe meleagurile botoșănene. In mesaj 
este exprimată adeziunea fierbinte a 
sportivilor la programul de colabora
re, destindere și pace inițiat și pro
movat cu consecvență de secretarul 
general al partidului nostru, recu
noștința lor pentru condițiile tot mai 
bune de muncă și de viață de care

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 aprilie. In țară : Vremea va fi 
schimbătoare. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi de scurtă durată, iar în re
giunile deluroase din nordul tării pre
cipitațiile vor fi șl sub formă de aver
se, lapoviță și ninsoare. Vîntul va su
fla slab, pină la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 3 și plus 7 grade, iar cele maxime 
între 10 și 20 de grade. Dimineața, lo
cal, se va produce ceață. In București: 
Vremea va fi schimbătoare. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea ploi de scurtă 
durată. Vîntul va sufla slab, pînă ia 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 1 șl 4 grade, iar cele 
maxime între 15 șl 18 grade. Condiții 
de producere a brumei. (Cornellu Pop, 
meteorolog de serviciu).

cinema
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.
■ Un om in loden : TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11,16; 13,30; 15,45; 18;
20.
■ Destinația Mahmudla : COTRO-
CENI (49 48 48) — 15; 17,30; 20, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;. 18;
20.15.
B Grftbește-te încet : POPULAR 
(35 15 17) — 16; 18; 20.
B Semnul șarpelui : MUNCA (21 50 97).
— 15,30; 17,30; 19,30.
E] Toate ml se intimplă numai mie : 
STUDIO — 10; 12; 14; 16.
E Angela merge mai departe : STU
DIO (59 53 15) — 18; 20, ARTA
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
tu Bietul Ioanide : DACIA (50 35 94)
— 9; 12; 18; 19.
B Bărbații : FLACARA (20 33 40) — 
15; 17; 19.
H Cununa Petriel: CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.
H Milioanele iul Fairfax : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30: 11,30; 13,30: 15,45; 18; 
20, DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 
18; 20.
H Soarta Aurel și Argentinei : BU- 
ZEȘTI (50 43 53) — 16,30; 18,15; 20.
R Julia : EFORIE (13 04 83) — 9;
11,15; 13,30; 15,45;’18; 20,15.
H Fumul patriei : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
Q Legenda lui Clun Hian : PACEA

PHENIAN

zilei
cetărllor proprii, metodele și tehni
cile originale puse la punct de spe
cialiștii din țara noastră. Au fost, 
astfel, menționate cercetările funda
mentale de enzimologie și biochimie 
ale paradontopatiilor marginale și 
cariilor dentare, probleme actuale ale 
profilaxiei afecțiunilor buco-dentare. 
transplantelor în domeniul stomato
logiei. Au fost, totodată, subliniate 
orientările actuale ale cercetării ști
ințifice stomatologice și obiectivele 
principale pe care și le propune în 
vederea elucidării aspectelor mai 
puțin aprofundate și aplicării aces
tora în practică, spre a răspunde ce
rințelor ce vizează asigurarea condi
țiilor de sănătate pentru populație.

(Agerpres)

dispun, pentru grija acordată de 
partid și de stat dezvoltării și afir
mării mișcării sportive. Intr-o at
mosferă vibrantă, purtătorii „Ștafe
tei păcii" s-au îndreptat apoi spre 
municipiul Suceava. -(Silvestri Ai- 
lenei, corespondentul „Scinteii").

• SPORT • SPORT e SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Etapa de vară a „Daciadei"
La sediul Consiliului Național 

pentru Educație Fizică și Sport a 
avut loc, marți la amiază, o confe
rință de presă prilejuită de declan
șarea etapei de vară a celei de-a 
IH-a ediții a competiției sportive 
naționale „Daciada".

Analizind, in lumina Mesajului 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Con
ferinței pe țară a mișcării sportive, 
sarcinile care stau în fața educației 
fizice și sportului, membri ai condu
cerii C.N.E.F.S. au prezentat, în 
spirit critic și autocritic, o informa
re cu privire la preocupările comi
siei centrale de organizare a „Da-

Azi, la Ruse : România—Bulgaria, la fotbal
Pe stadionul municipal din orașul 

Ruse se va disputa astăzi meciul in
ternațional amical de fotbal dintre 
selecționatele României și Bulgariei. 
Din lotul țării noastre fac parte ur
mătorii jucători : Moraru, lordache 
(portari) ; M. Marian, Ștefănescu, 
Iorgulescu, Rednic, Andone, Bogdan, 
Stănescu (fundași) ; Țicleanu, Au-

în cîteva
• In Portugalia s-a întîmplat, în 

timpul unui meci dintr-o categorie 
inferioară, un fapt unic în analele 
fotbalului : arbitrul de centru al în- 
tîlnirii a arătat cartonașul roșu unu
ia dintre tușieri, care l-a nemulțumit 
cu o serie de semnalizări greșite. în 
cele din urmă, tușierul a rămas la 
postul său datorită insistențelor ju
cătorilor celor două echipe.

• Cunoscutul fotbalist italian Pa
olo Rossi, fostul centru atacant al

(60 30 85) — 15,30; 19, PROGRESUL
(23 94 10) — 15.30; 19.
B Misiune primejdioasă : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Tess : SALA MICA A PALATU
LUI — 12,30; 16,45; 20, PATRIA
(11 86 25) — 9; 12,30; 16,45; 20, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 12,30; 16;
19,30.
B Comoara din lacul de argint : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45s 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 ridem cu Stan și Bran — 15;
17,15; 19.30 ; DOINA.
B școala curajului III : GRIVITA 
(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; 15,33; 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,
B vocile : MIORIȚA (14 27 14) —
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Program de vacantă : GLORIA —

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Ilie Verdet, a primit o telegra
mă din partea primului ministru al 
Grenadei, Maurice Bishop, prin care 
îi adresează, in numele guvernului

Șeful statului mauritan a făcut o escală 
la București

Lt. colonel Mohamed Khouna Ould 
Haidalla, președintele Comitetului 
Militar de Salvare Națională al Re
publicii Islamice Mauritania, șef al 
statului, care a făcut marți, 13 apri
lie a.c., o escală la București, a fost 
salutat pe aeroportul Otopeni de to
varășul Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România.

Cu acest prilej, lt. colonel Mohamed 
Khouna Ould Haidalla a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, un 
cald salut șl cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate poporului ro
mân prieten.

Mulțumind pentru mesajul trans
mis, tovarășul Gheorghe Rădulescu 
a adresat din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șefului statului 
mauritan un salut cordial, îm
preună cu cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de pace 
și progres pentru poporul mauritan 
prieten.

tv
PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 „Ștefan, Ștefan domn cel Mare*.

Documentar
16,20 Matineu de vacanță
17,00 Universul femeilor
17,40 Tragerea pronoexpres
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,30 Actualitatea economică

ciadei" pe linia îmbunătățirii în 
general a activității de educație fi
zică și sport, în vederea lichidării 
lipsurilor existente și a cuprinderii, 
în ampla competiție națională, a în
tregului tineret al țării, a oamenilor 
muncii.

Etapa de vară a celei de-a III-a 
ediții a „Daciadei" urmează să 
înceapă în zilele de 24 și 25 aprilie, 
cînd vor fi organizate în toate aso
ciațiile sportive, in localități din 
întreaga țară manifestări sportive 
de masă. ,

în încheierea conferinței de presă, 
reprezentanții conducerii C.N.E.F.S., 
precum și ai comisiei centrale de 
organizare a „Daciadei" au răspuns 
la întrebările ziariștilor. ■ 

gustin, Klein, Ballnt, Brtloni (mijlo
cași) ; Gabor, Ralea, Cămătaru, Tur- 
cu și Bălăci (atăcanți).

★
Posturile noastre de radio vor 

transmite in întregime partida. Trans
misia se va efectua pe programul I, 
cu începere de la ora 17,30.

rînduri
selecționatei peninsulare, își va face 
reintrarea in campionat, după o sus
pendare de peste 2 ani. datorată im
plicării sale în afacerea pariurilor 
clandestine. Rossi, actualmente la 
Juventus Torino, va juca la 25 o- 
prilie în partida Juventus —. Inter- 
nazionale Milano. De asemenea, En
zo Bearzot, antrenorul echipei na
ționale italiene, a anunțat că îl va 
încerca și in reprezentativă, la 24 
mai la Geneva, in meciul cu Elveția.

9; POPULAR — 14; MUNCA — 10;
12; CAPITOL — 9; GIULEȘTI — 9; 
FLOREASCA — 9; 11; COSMOS — 
9,30; 11,30; MIORIȚA — 9.

teatre
B Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, Ateneul Român) : Concert 
extraordinar susținut de orchestra de 
cameră „București". Dirijor șl solist: 
Ion Voicu — 19,30.
B Opera Română (13 18 57) : Chopl- 
nlana, Bolero, Carmen — 19.
B Teatrul de operetă (13 98 48) : Miss 
iielyett — 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Menajeria de sticlă — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei, 12 44 16): Tartuffe — 
19.
B Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar cu 
sifon — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Premiera — 20.
B Teatrul „Nottara" (59 31 03), (sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe — 19,30, 
(6ala Studio) ; Noaptea umbrelor — 
19.
B Teatrul „Al. Davila" — Pitești 
(sala mică a Teatrului Național, 
14 7171): Corina — 16; 19,30.
B Teatrul din Oradea (sala Majestic 
a Teatrului Giulești, 14 72 34) : Casa 
evantai — 19,30.
B Teatrul „Constantin Tănase" (sala 
Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tănase —
19,30, (sala Victoria, 50 58 65) ; Idolul 
femeilor — 19,30.
B Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : De la lume adunata — 16, 
La fîntina dorului — 19. 

revoluționar popular, al poporului 
din această tară și al său personal, 
sincere mulțumiri pentru urările cor
diale trimise cu ocazia celei de-a 
treia aniversări a revoluției din 
Grenada.

în cadrul convorbirii prietenești 
care a avut loc au fost evocate cu sa
tisfacție bunele raporturi de priete
nie și colaborare statornicite între 
cele două țări șl popoare. S-a evi
dențiat hotărîrea de a acționa pentru 
adîncirea cooperării româno-mau- 
ritane în diverse domenii de in
teres reciproc, în primul rind eco
nomic, precum și pentru întărirea 
conlucrării pe plan internațional, în 
interesul păcii, destinderii, indepen
denței naționale și înțelegerii in 
lume.

Au fost prezenți maior Ahmed 
Ould Minnih, ministrul afacerilor ex
terne și cooperării, căpitan Moha
med Mahmoud Ould Deh, ministrul 
comerțului și industriei, Mahjoub 
Ould Boyă, ministrul hidraulicii și 
urbanismului, șl alte oficialități mau- 
ritane, iar din partea română Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Au fost, de asemenea, de față 
ambasadorul Mauritaniei în România, 
Mohameden Ould Ahmedou Salem, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
Li Ha Zun, la București.

20.50 „Ștefan, Ștefan domn cel Mare". 
21.00 Teatru TV : Integrala Shakespeare 

„Furtuna" — premieră pe țară. 
Ultima parte

22,00 Lumea contemporană și confruntă
rile de idei.

22,20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,30 Buletinul rutier al Capitalei
20.45 Viața economică
21,15 Tinere talente.
21,40 Din țările socialiste. R. p. Bulgaria 

— Embleme industriale de prestigiu 
22,00 Muzică de jaz
22,20 Telejurnal

Festivalul 
ansamblurilor școlare 
de gimnastică ritmică

Sala Olimpia din Timișoara a găz
duit finala pe țară a celei de-a 10-a 
ediții jubiliare a Festivalului ansam
blurilor școlare de gimnastică ritmi
că modernă, competiție înscrisă în 
calendarul „Daciadei" și dotată în 
acest an cu cupa ,,A 80-a aniversara 
a U.T.C." Bucurîndu-se de o organi
zare excelentă, Întrecerea — la care 
au luat parte 41 de ansambluri, cîș- 
tigățoare ale fazelor județene — s-a 
constituit într-un veritabil spectacol 
sportiv, probele tehnice obligatorii 
sau exercițiile libere fiind executate 
de marea majoritate a concurente
lor cu multă precizie șl grație. Pri
mul loc în clasamentul final a fost 
cucerit de reprezentantele județului 
Lași : elevele Leonte Elena, Noures- 
cu Luminița, Iftimie Violeta, Popa 
Felicia, Diaconu Liliana, Goldău Ga
briela, Mihăescu Sorina și Gavril 
Rodica, de la Grupul școlar de con
strucții Iași — antrenor profesor 
Constantin Radu, cu 302,80 puncte. 
Locul II a revenit reprezentantelor 
județului Maramureș (Ansamblul Li
ceului de matematică-fizică „Gheor
ghe Șinfeai" din Baia Mare — antre
nor prof. Clara Pană) cu 299,80 punc
te, iar locul III, reprezentantelor ju
dețului Timiș (Ansamblul Liceului de 
filologie-istorie din Timișoara — an
trenor prof. Adriana Tâmășoiu) cu 
296 puncte. Următoarele trei locuri 
au fost ocupate în ordine de repre
zentantele județului Giurgiu, muni
cipiului București, județului Bacău.

în afara premiilor cuvenite cîști- 
gătorilor, tuturor ansamblurilor par
ticipante la festival le-au fost ofe
rite din partea gazdelor frumoase 
cupe. (Cezar Ioana).

B Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45): 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19.30.
B Teatrul „Ion Creangă” (50 26 55) : 
Pinocchio — 17,30.
B Teatrul „Țăndărică” (15 23 TT) : 
Puiul — io, (la Universal-club) : 
Aventurile lui Plum-Plum — 10.
B Circul București (11 01 20) : Spec
tacolul Circului Mare din Moscova
— 19,30.

expoziții
■ Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România : Expoziție de pic
tură și artă decorativă flamand o- 
olandeză din colecțiile românești ; 
Camil Ressu, pictură; Expoziția 
„Broderii belgiene, sec. XVIII**.
■ Sala Dalles : Trienala de sceno
grafie.
■ Galeria Orizont : Virgil Preda, 
pictura.
■ Galeria Simeza : Florin Niculhi $1 
Rodica Marinescu, pictură.
■ Galeria Căminul artei (parter) : 
Dinu Rădulescu, sculptură; (etaj) : 
Ion Grigorescu, pictură.
■ Galeria Eforie : Nicolae Gheorghe, 
pictură.
■ Galeria Galateea : Radu Șteflea, 
expoziție de afișe „Recviem pentru o 
bombă*4.
■ Galeria municipiului București : 
Tia Peltz, grafică.
■ Galeria Cenaclu (la Hanul cu tei): 
Mircea Răxvan Ceac&ru, pictură.
■ Galeria Informația : Simona Nli- 
tor, pictură pe sticiă.
■ Sala Arghezi : Fotografii din Tur
cia.

Cu prilejul apropiatei aniversări a zilei de naștere a tovarășului Kim Ir Sen

CONFERINȚĂ DE PRESĂ 
LA AMBASADA

R. P. D. COREENE
La Ambasada R.P.D. Coreene din 

București a avut loc, marți la amia
ză, o conferință de presă prilejuită 
de aniversarea a 70 de ani de la 
nașterea tovarășului Kim Ir Sen. se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene.

Au participat cadre de conducere 
și redactori ai ziarelor centrale, Ra- 
dioteleviziunii, Agenției române de 
presă „Agerpres", reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ata
șați de presă.

t Prezentind personalitatea politică 
a tovarășului Kim Ir Sen, succesele 
dobindite de poporul coreean în toa
te domeniile vieții politice, econo
mice și social-culturale. Li Ha Zun, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al R.P.D. 
Coreene la București, a subliniat 
ideile revoluționare ale conducătoru
lui R.P.D. Coreene, afirmate in cursul 
luptei pentru cucerirea independen
ței, pentru construcția economiei so
cialiste și propășirea patriei, pentru 
reunificarea pașnică și independentă

Un simbol al muncii alintate
O vizită la Combinatul siderur

gic de la Cang-săn, aflat în ime
diata apropiere a Phenian-ului, ne 
dă posibilitatea să cunoaștem unul 
din pilonii industriei Republicii 
Populare Democrate Coreene — in
dustrie a cărei creare și dezvoltare 
este nemijlocit legată de numele 
tovarășului Kim Ir Sen, care îm
plinește, in aceste zile, 70 de ani. 
Hale vaste, utilaje gigantice, acțio
nate în cea mai mare măsură prin 
mecanizare, automatizare, teleco
mandă. televiziune interioară. To
tul scăldat în văpaia oțelului in
candescent care se revarsă din 
cuptoare in oalele de turnare 
sau călătorește pe rolele lamino
rului spre a fi adus în formele 
și dimensiunile necesare prelu
crării lui îri uzinele constructoare 
de mașini. Sînt aspecte obișnuite în 
orice ■ combinat siderurgic modern. 
Ceea ce particularizează însă Com
binatul de la Cang-săn este istoria 
sa cu totul deo
sebită, în per
spectiva căreia el 
dobîndește valoa
re de simbol : un 
simbol al renaș
terii Coreei so
cialiste, după 1- 
mensele încercări 
și suferințe pe 
care le-a trăit in 
timpul luptei de 
eliberare și apoi 
al agresiunii im
perialiste din anii 
1951—1953 ; un 
simbol al avîntu- 
lui dezvoltării e- 
conomice, in rit
mul impetuosului 
zbor al lui „Ciot- 
lima", calul înari
pat din legendă, 
care străbate spa
țiile „mal iute ea 
vîntul și ca gin- 
dul“ ; un simbol 
ul înaltelor virtuți 
ale clasei munci
toare coreene, ca
pabilă să antre
neze, prin exem
plul eroismului și 
devotamentului ei 
revoluționar, toa
ta celelalte clase 
șl pături sociale 
în iureșul înnoi
rilor socialiste.

Faptele sînt în
să, fără doar și poate, mai grăitoa
re decit orice comentariu.

...Era pe vremea dominației japo? 
neze asupra Coreei, in 1939, cind la 
Cang-săn, pe locul unde se află 
astăzi combinatul siderurgic, a fost 
construită pentru prima oară o mo
destă oțelărie — producția sa nu 
depășea 10 000 tone anual. A fost 
distrusă insă in întregime în timpul 
războiului de eliberare. Și deși foș
tii patroni japonezi preziceau că 
nici într-un deceniu muncitorii co-' 
reeni nu vor Izbuti să o refacă, a 
fost reconstruita încă în primul an 
după eliberare, ajungind pină in 
1951 Să-și sporească producția de 
aproape 4 ori și jumătate. Dar a In
tervenit agresiunea imperialistă îm
potrivă Republicii Populare Demo
crate Coreene și din nou oțelăria 
de la Cang-săn a fost făcută una 
cu pămintul.

Astăzi incă, un plop pe jumătate 
ars, un bloc de piatră, rămășiță 
a unui zid dărimat, păstrate aproa
pe de intrarea principală a combi
natului, ca adevărate piese de mu
zeu, marchează locul unde, la nu
mai o săptămine după semnarea 
armistițiului, conducătorul poporu
lui coreean, tovarășul Kim ir Sen, 
venind la Cang-săn, a stat de vor
bă cu muncitorii, indemnindu-i să 
pășească nu numai la reconstruirea 
oțelăriei, dar și lă lărgirea și mo
dernizarea ei, spre a pune trainice 
temelii c perei de industrializare a 
Coreei. Au urmat zile și nopți de 
muncă eroică și, în mai puțin de o 
lună și jumătate, uzina dădea pri
ma șarjă de oțel. In decembrie 1956, 
cînd țara se pregătea să treaca la 
primul ei cincinal, C.C. al Partidu
lui Muncii a chemat întregul popor 
la „marele marș Cioilima", incit 
printr-o puternică încordare a ener
giilor să se asigure dezvoltarea ță
rii în ritmul zborului calului din 

a tării — aspirație legitimă a între
gului popor coreean.

în alocuțiune au fost evocate cu 
satisfacție relațiile de strînsă priete
nie, solidaritate militantă și colabo
rare dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncii din Coreea, dintre 
popoarele și țările noastre, relații 
care s-au dezvoltat și aprofundet 
continuu, în spiritul stimei și res
pectului reciproc, al înțelegerilor 
convenite cu prilejul intîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen. în acest 
context a fost evidențiat faptul că 
apropiatele întilniri și convorbiri 
dintre cei doi conducători vor repre
zenta un nou aport la adîncirea bu
nelor relații de prietenie, colaborare 
și solidaritate existente între parti
dele și țările noastre, în folosul po
poarelor român și coreean, al cauzei 
generale a socialismului, indepen
denței naționale, colaborării și păcii 
în lumea întreagă.

GALĂ DE FILM
La cinematograful „Studio" din 

Capitală a avut loc, marți seara 
„Gala filmului din R.P.D. Coreeană", 
organizată cu prilejul celei de-a 70-a

NOTE DE CĂLĂTORIE 
DIN R.P.D. COREEANĂ
legenda. Oțelarii de la Cang-săn au 
fost primii care au răspuns acestei 
chemări, cei care au aprins flacăra 
mișcării „Cioilima".

Ce a însemnat această mișcare 
pentru combinat ? După cum ne 
spune Zin Ung Uan, în' vremea 
aceea șeful primei brigăzi „Cioili
ma", astăzi director adjunct al 
combinatului și Erou al Muncii — 
o dezvoltare extrem de rapidă și o 
diversificare puternică a produc
ției — chiar în primul an al cinci
nalului, blumingul, de pildă, a pro
dus dublu — 120 000 tone de lami
nate ~ față de capacitatea sa. As
tăzi, combinatul realizează anual 1 
milion tone oțel, 850 000 tone la
minate, 100 000 tone țevi în cele 

Cosa memorialâ din Mankiăngde unde, cu șapte decenii in urmă, s-a 
născut tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central a( 
Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate 
Coreene, este vizitată in tot cursul anului, și in special in aceste zile, 

de numeroși locuitori de pe tot cuprinsul țării

mai diverse sortimente, destinate 
construcțiilor, șantierelor navale, 
forajului geologic la adincime.

Mișcarea „Cioilima" a antrenat în 
viitoarei ei și alte colective de 
munca, a devenit o vastă mișcare 
de masă, determinînd devansarea 
prevederilor planurilor economice, 
accelerarea ritmurilor de dezvoltare, 
în timp ce Industria siderurgică, de 
pildă, iși propunea in primul an al 
șesenalului 1961-1966 să producă 1,2 
milioane tone de oțel — obiectiv 
care pe atunci părea îndrăzneț, greu 
de atins — in 1970 ea realiza 2,2 mi
lioane tone, in 1976 4 milioane, 
pentru ca pină în 1934 să se pre
vadă 8 milioane tone. Producția de 
cărbune înregistrează saltul de la 
27,5 milioane tone in 1970 la 50 mi
lioane în 1975 și 80 milioane in 1984 ; 
cea de energie electrică de la 16,5 
miliarde kilowați în 1970 la 28 mi
liarde in 1975 și 60 miliarde in 1984; 
o țară care in urmă cu cîteva dece
nii nu depășise pragul subdezvoltă
rii, fiind dureros marcată de urmă
rile exploatării coloniale, iși propu
ne, pentru deceniul '80, niveluri care 
o vor ridica în rindul țărilor avan
sate economic, intr-adevăr, impe
tuosul zbor al lui „Cioilima" a tre
cut din legendă in fapte, in reali
tatea vieții unui intreg popor.

Dacă oțelăria de la Cang-săn a 
intrat în noua istorie a Coreei ca 
locul de naștere a mișcării „Cioili
ma", complexul de mașini grele de 
la Dean și-a legat indisolubil nu
mele de o altă mare mișcare, năs
cută și experimentată pentru prima 
oară in cadrul său și generalizată 
apoi în întreaga industrie, ca pre
misă a realizării unor ritmuri inal- 
te — mișcarea pentru gestiunea re
voluționară, științifică a întreprin
derilor.

Ajungem la Dean după un drum 
de circa o oră de la Phenian, pe o 

aniversări a zilei de naștere a tova
rășului Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R.P.D. Coreene. A 
fost prezentat lung-metrajul artistic 
„Inimă tinără", film de actualitate 
inspirat din prefacerile socialiste ale 
R.P.D. Coreene.

Semnificația evenimentului aniver
sat. aspecte ale relațiilor de colabo
rare culturală existente între Româ
nia și R.P.D. Coreeană au fost sub
liniate. în alocuțiunea rostită în des
chiderea galei, de Ion Găleteanu, 
secretar de stat la Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste.

Au luat parte Alexandru Szabo. ■ 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Maria Groza, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, reprezen
tanți ai Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea. Aso
ciației de prietenie româno-coreeanâ. 
Asociației cineaștilor, oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

Au fost prezenți Li Ha Zun. în
sărcinat cu afaceri ad-lnterim al 
R.P.D. Coreene Ia București, și mem
bri ai ambasadei, precum și șefi de 
misiuni diplomatice acreditați în țara 
noastră și membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

modernă autostradă de-a lungul pi
toreștii văi a Taedonggang-u<ui. Și 
deodată, de pe o colină, ni se dez
văluie <n întreaga sa grandoare 
panorama acestei veritabile cetăți 
industriale.

Interiorul halelor ne impresio
nează nu mai puțin : mașini cu co- 
mandă-program, utilaje 'atît de 
complexe incit manevrarea lor este 
încredințată numai unor cadre de 
înaltă calificare — tineri ingineri 
sau absolvenți ai școlii tehnice su
perioare. care funcționează chiar in 
uzină ; o organizare riguroasă a 
proceselor de producție, o curățenie 
și ordine desăvirșițe a locurilor de 
muncă, o atmosferă silențioasă care 
favorizează concentrarea și munca 
de înaltă productivitate. Opnndu-ne 
pentru :iteva clipe în secția de ge
neratoare, avem o mostră vie a 
ceea ce se naște din munca aces
tor iscusiți maeștri ai metalului : 
tocmai se fac ultimele finisări la 

rotorul de 40 de 
tone pentru o 
turbină destinată 
unei hidrocentra
le în construcție 
la Mirim, pe riul 
Tedong.

O uzină repre
zentativă atît ca 
nivel tehnic, cit 
și ca organizare 
— cum, pe bună 
dreptate, este â- 
preciată. O întru
chipare vie a efi
cienței sistemului 
revoluționar de 
gestiune socialis
tă, care, după 
cum aflăm de la 
directorul combi
natului, a fost e- 
laborat sub direc
ta conducere a 
secretarului ge
neral al C.C. al 
Partidului Mun
cii. președintele 
R.P.D. Coreene, 
tovarășul Kim Ir 
Sen. în decem
brie 1981, pe cînd 
actualul complex 
de mașini grele 
nu era decît o 
simplă fabrică de 
mașini electrice, 
marele conducă
tor al poporului 
coreean a venit 

aici și a rămas în mijlocul munci
torilor mai mult timp, analizind im- 
preună cu ei neajunsurile vechiului 
sistem de conducere, indicînd prin
cipiile noului sistem și indrumind 
aplicarea lui in practică. In acest 
sistem, conducerea științifică și ra
țională a producției, administrația, 
aprovizionarea te.inlco-materială și 
aprovizionarea cu hrană a muncito
rilor sint îmbinate într-un tot uni
tar ; funcționarea sa se Întemeiază 
pe stimularea la maximum a iniția
tivei și. capacității de creație a ma
selor, pe colaborarea strînsă dintre 
muncitori și cadrele de conducere — 
acestea nu se pot mă: gini ia a da 
directive și ordine din birou, ci au 
datoria să acționeze nemijlocit în 
mijlocul maselor, să ie acorde aju
tor efectiv la locul de producție ; 
pe conducerea colectivă a Întregii 
activilâți de către organele și or
ganizațiile de partid. In felui aces
ta se creează posibilitatea de a 
îmbina conducerea centralizată cu 
democratismul autentic, de a cu
noaște aprofundat realitățile și ne
cesitățile dezvoltării, de a înlătura 
birocratismul, subiectivismul și ar
bitrarul în gestiunea economică.

Cang-săn și Dean — două com
binate de prim rang, simbolice, 
cum notam la începutul aceător 
rînduri : pentru că în ele, în marile 
mișcări care au pornit de aici se 
reflectă, ca într-o oglindă, forța și 
dinamismul economiei Republicii 
Populare Democrate Coreene, avin- 
tul revoluționar al poporului co
reean prieten, înțelepciunea cu care 
este călăuzit de Partidul Muncii, 
de marele său conducător, tovarășul 
Kim Ir Sen, pe drumul socialismu
lui, al progresului și bunăstării.

Ada GREGORIAN

• STABILIREA IN
STANTANEE A STĂRII 
DE SĂNĂTATE. La Instf* 
tutui de neurologie și psihia
trie din Harkov a fost rea
lizat un aparat cu ajutorul 
căruia se stabilește instanta
neu cum se simte naclen- 
tul în momentul respectiv. In
ventatorii au pornit de la prin
cipiul potrivit căruia orice mo
dificări în starea sănătății pot 
fi detectate prin piele datorită 
modificării rezistenței ei elec
trice. Pe baza datelor respective 
se noate stabili gradul de obo
seală a pacientului, starea de 
încordare emoțională și alte 
date de acest fel, pe care nu le 
pot stabili nici medicii cu mare 
experiență. Aparatul va putea

fi folosit pentru detectarea stă
rii sportivilor înainte de între
cere, a piloților sau cosmonau- 
ților înainte de zbor ș.a.

• VASE SANGUINE 
ARTIFICIALE. La Centrul 
pentru implanturi din materii 
plastice al Universității din Utah 
(S.U.A.) au fost realizate și în
cercate cu succes la cilni vase 
sanguine artificiale, care pot fi 
folosite ca o cale de ocolire a 
arterelor cardiace strimtate în 
cazurile de anglnă - pectorală. 
Vasele, al căror diametru este 
mai mic de 6 milimetri, sînt 
confecționate dintr-o masă plas
tică de poliuretan. Suprafața a- 
cestui material este de așa na
tură incit împiedică coagularea

sîngelul. în plus, aceste vase sînt 
atît de flexibile incit se adap
tează presiunii oscilante a sîn- 
gelui. După experimentări cu 
succes timp de trei ani pe cîini, 
acum urmează să se treacă la 
teste și pe oameni. Experții a- 
preciază că numai în S.U.A., 
anual, 300 000 de pacient! au ne
voie de astfel de vase artifi
ciale.

• STEAUA CĂLĂU
ZITOARE A MAYAȘI- 
LOR. Antropologul F. Lawns- 
bery, de la Universitatea din 
Yale, a descifrat sistemul 
complex de date înscrise pa ste
lele și sculpturile de piatră ale 
unei localități mayașe din sud- 
estul Mexicului, datînd din vea
curile IV—IX era noastră. De

senele și sculpturile înfățișează 
bătălii, ritualuri dinastice, ser
bări și alte evenimente. Din 
cele 20 de date studiate. 14 
coincid cu momente importante 
ale mișcării planetei Venus pe 
bolta cerească. Antropologul in
terpretează acest fapt ca o do
vadă a faptului că mayașii au 
putut calcula cu precizie orbita 
planetei Venus și in raport de 
aceasta isi planificau ritualu
rile și celelalte evenimente. 
Deși Lâwnsbery este primul 
cercetător care a stabilit coinci
dența dintre mișcarea luceafă
rului de seară și datele înscrise 
pe monumentele populației

maya, oamenii de știință cu
noșteau de mult rolul deosebit 
jucat de Venus în viața acestei 
populații..

• CARIA DENTARA 
Șl OMUL PRIMITIV. Ca- 
ria dentară nu este un „privi
legiu" al omului contemporan. 
Cea mai veche mărturie asu
pra acestei boli o constituie un 
craniu descoperit do cercetători 
In Zimbabwe. Vîrsta lui este a- 
preciată a fi de 110 000 ani. Ca
ria era după cit se pare o boală 
dentară foarte răspindită și prin
tre etrusc!. Nu mai puțin de 30

la sută dintre ei aveau carii, 
dar știau cum să trateze aseme
nea afecțiuni. Ei recurgeau a- 
desea la proteze din aur.

• TEMERARII REGIU
NILOR POLARE. Explora
torii englezi Ranulph Fiennes și 
Charles Burton sînt primii oa
meni care au realizat înconjurul 
Pămîntulul pe la cel doi poli. 
Zilele trecute ei au atins Polul 
Nord cu ajutorul unui „scuter 
pentru Zăpadă". Expediția celor 
doi se va încheia pe la începutul 
lunii iulie, cind Ranulph Fien
nes și Charles Burton se vor 
reîntoarce la Londra, de unde au 
pornit cu mai bine de doi ani 
în urmă. în faza sa finală, 
expediția a intîmpinat un șir

de dificultăți. Astfel, la mijlo
cul lunii martie, membrii ei au 
pierdut un scuter pentru zăpa
dă, care s-a scufundat în mo
mentul cînd banchiza de ghiață 
a cedat. împreună cu vehiculul 
s-a pierdut și un material im
portant. Anterior, un campa
ment de bază a fost distrus de 
un incendiu. în ciuda acestor 
peripeții, cei doi exploratori 
și-au dus cu bine la capăt te
merarul lor proiect.

• MINĂ STRĂVECHE, 
în partea de sud-est a provin
ciei Hubei (R.P. Chineză) a 
fost descoperită o mină de cu
pru de acum 2 700 de ani. A- 
nunțînd descoperirea, revista 
„Cercetări arheologice" scrie că 
au fost identificate pe coasta 
muntelui Tunlușan mai multe

puțuri de acces, peste 300 de tu- 
nele și șapte topitorii. Străve
chea mină ocupă o suprafață de 
doi kilometri pătrați. Se apre
ciază că ea a asigurat în acele 
îndepărtate vremuri o pro.duc- 
ție impresionantă de nu mat 
puțin de 40 000 de tone de cupru.

• VÎNĂTOREASCA ? 
Întîlnindu-se pe o cărare de 
munte cu doi urși, vînătorul 
iugoslav Ignat Beiatovici și-a 
luat, fără să stea pe ginduri, 
arma de pe umăr și a tras. Pri
mul urs a căzut. Cînd să-l o- 
chească pe cel de-al doilea, 
înainte de a apucn sâ apese pe 
trăgaci, s-a prăvălit la pămînt 
și acesta. Glonțul, Străpungind 
primul urs, l-a nimerit în cap 
și pe cel de-al doilea. Vînăto- 
rească, dar strict autentică.
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împotriva politicii înarmărilor, 

pentru dezarmare și pace!
Mii de vest-beriirsezi cer : „NU ! amplasării rachetelor 

N.A.T.O. în Europa !“
BERLINUL OCCIDENTAL 13 

(Agerpres) — Sub deviza „Nici un 
fel de rachete N.A.T.O. in Europa. 
Să inceteze cursa înarmărilor 
în Berlinul occidental a început 
„Marșul de primăvară pentru 
pace". Mii de participanti la a- 
ceastă acțiune antirăzboinică au 
luat parte la mitingul care a avut 
loc în centrul Berlinului occiden
tal, în semn de prâtest împotriva 
intențiilor de a amplasa noi rache
te nucleare americane cu rază me
die de acțiune pe teritoriul Euro

împotriva stocării armelor nucleare pe teritoriul Olandei
HAGA 13 (Agerpres). — Mii de 

persoane, între care și militari ir. 
uniformă, au participat, la intrarea 
în baza aeriană Volkel, din sudui 
Olandei, la o manifestație de pro
test față de stocarea armelor nu

Deviza „Ștafetei păcii" din Austria : 
„Hiroshima nu trebuie să se mai repete !"

VIENA 13 (Agerpres). — Sub de
viza „Hiroshima nu trebuie să se 
mai repete", în localitatea Mat- 
tersburg, situată în estul Austriei, 
s-a dat plecarea în „Ștafeta păcii", 
manifestare organizată de mișcarea 
pentru pace din Austria, împreună 
cu organizațiile victimelor bom
bardamentelor atomice de la Hiro

ORIENTUL MIJLOCIU
Declarația ministrului de externe egiptean în legătură cu 

retragerea finală a Israelului din Sinal
CAIRO 13 (Agerpres). — Retrage

rea finală din Sinai va avea loc la 
data prevăzută, 25 aprilie, a afirmat 
Kamal Hassan Aii, vicepremierul și 
ministrul egiptean al afacerilor ex
terne, comentind declarațiile făcute 
de vicepreipierul israelian David 
Levy, care a spus, potrivit agenției 
France Presse, că guvernul Israelu
lui ar fi gata să „stopeze" retragerea 
din Sinai, dacă Egiptul nu respectă 
acordurile de la Camp David în

Condamnarea atacului
TEL AVIV 13 (Agerpres). — Marți 

a continuat, pentru a doua zi con
secutiv, greva generală declarată la 
apelul Consiliului suprem islamic pe 
timp de o săptămină, în semn de 
protest împotriva atentatului tero
rist de la moscheile Omar și Al-Aqsa 
din partea de est a Ierusalimului, 
relatează agenția France Presse. Ie
rusalimul arab a fost paralizat de 
greva comercianților, deși se află în 
plin sezon turistic, iăr elevii nu s-au 
prezentat la cursuri. Importante for
țe polițienești israeliene au fost ma
sate la Ramallah și El Bireh, locali
tăți din Cisiordania. Armata israe- 
liană a deschis cu forța unele ma
gazine. La Halhoul, în apropiere de 
Hebron, armata israeliană a impus 
o blocadă ca urmare a manifesta
țiilor palestinienilor — menționează 
aceeași sursă.

Din sursă palestiniană — citată de 
A.F.P. — se arată că în cursul zi
lei de luni mai multe sute de per
soane au fost arestate și lovite. Au
toritățile militare israeliene au con
firmat, potrivit agenției, că un nu
măr de persoane au fost arestate luni 
noaptea.

Manifestațiile de marți ale popu
lației palestiniene din regiunea Gaza 

pei centrale, împotriva bombelor 
cu neutroni și a altor arme de ex
terminare în masă.

Cele peste 60 de organizații poli
tice, sindicale, de tineret și de fe
mei reprezentate la marș au dat 
publicității o declarație în care 
cheamă întreaga opinie publică să 
acționeze pentru a transforma 
anul 1982 intr-un an hotărîtor al 
renunțării la amplasarea de noi 
rachete, nucleare americane cu rază 
medie de acțiune pe continentul 
european.

cleare pe teritoriul acestei țări.
Manifestația a fost hotărîtă la 

apelul a numeroase organizații o- 
landeze, inclusiv religioase, care se 
pronunță împotriva cursei înarmă
rilor.

shima și Nagasaki. Participanții vor 
străbate 12 orașe austriece, urmînd 
șă traverseze și o parte a teritoriu
lui R.F.G., exprimind protestul îm
potriva escaladării cursei înarmări
lor și a planului N.A.T.O. de a am
plasa pe teritoriul Europei centrale 
noi rachete americane cu rază me
die de acțiune.

spiritul și litera lor. Ministrul egip
tean a respins, pe de altă parte, de
clarațiile israeliene potrivit cărora 
„Egiptul a adoptat măsuri opuse 
acordurilor de pace". „Respectăm 
toate clauzele tratatului și le apli
căm foarte strict", a arătat Kamal 
Hassan Aii. El a dezmințit categoric 
știrile potrivit cărora țara sa livrează 
arme palestinienilor din teritoriile 
ocupate, subliniind că Egiptul a 
adoptat măsuri drastice de securitate 
în ce privește armamentul.

terorist din Ierusalim
s-au soldat cu 11 răniți din rîndul 
populației palestiniene. Mari mani
festații au avut loc îndeosebi la 
Khan Yunis, în sudul regiunii,: și în 
taberele de refugiați palestinieni 
de la Djaballiah și Nusserirah. La 
Djaballiah, armata israeliană a des
chis focul pentru a împrăștia o ma
nifestație la care au luat parte 1 500 
de persoane, șase palestinieni au 
fost răniți, iar alți 37 au fost arestați 
— menționează France Presse și Reu
ter.

TUNIS 13 (Agerpres). — Secretarul 
general al Ligii Arabe, Chedli Klibi, 
a condamnat atacul terorist de du
minică de la moscheile Omar și Al- 
Aqsa, din Ierusalimul de est, califi- 
cindu-1 ca un act în evoluția pericu
loasă a politicii israeliene de ocupa
ție. El a arătat că, împreună cu 
repetatele agresiuni israeliene împo
triva populației arabe din teritoriile 
ocupate de pe malul de vest al Ior
danului, din Gaza și de pe înălțimile 
Golan, acest atentat terorist consti
tuie o nouă amenințare la adresa 
păcii și securității în regiune, infor
mează agențiile U.P.I. și France 
Presse.

PREȘEDINTELE REPUBLICII FEDERATIVE A BRAZILIEI 
l-A PRIMIT PE VICEPRIM-MINISTRUl GUVERNULUI ROMÂN

BRASILIA 13 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Federative a 
Braziliei. Joao Baptista de Oliveira 
Figueiredo, l-a primit pe tovarășul 
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, aflat în vizită în Brazilia.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
înminat un mesaj și au fost trans
mise președintelui Figueiredo un 
cald salut și cele mai bune urări de 
noi succese, sănătate și fericire per
sonală, de prosperitate și pace po
porului brazilian prieten.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
șeful statului brazilian a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae

SI
CONVORBIRI INTRE REPREZENTANTUL P.C.R.

PREȘEDINTELE P. S. D. DIN R. f. GERMANIA
BONN 13 (Agerpres). — Președin

tele Partidului Social-Democrat din 
R.F. Germania, Willy Brandt, l-a 
primit pe tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise un cordial mesaj de 
salut și cele mai bune urări preșe
dintelui P.S.D., Willy Brandt.

Exprimind cele mai vii mulțumiri 
pentru mesaj. Willy Brandt a rugat- 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde salutări, precum și 
cele mai bune urări de sănătate și 
noi succese în activitatea sa neobo
sită în fruntea partidului și statului 
român.

Referindu-se la întîlnirile și con
vorbirile avute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele P.S.D. a re
levat că acestea au avut un rol im
portant în dezvoltarea relațiilor din
tre cele două partide și țări, precum 
și pe un plan mai larg, european. 
Willy Brandt a dat o înaltă apreciere 
rolului și contribuției președintelui 
Nicolae Ceaușescu la promovarea 
unei politici de pace, destindere, 
securitate, independență națională, 
încredere și colaborare în Europa și 
în întreaga lume.

Cu acest prilej au fost evidențiate 
cu satisfacție, bunele raporturi dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Social-Democrat, bazate pe stimă și 
respect reciproc, care constituie un a- 
port de seamă la amplificarea și di

Pentru soluționarea prin tratative 
a diferendelor internaționale

TEHERAN 13 (Agerpres) — După 
cum informează agenția IRNA, pre
ședintele Iranului, Seyyed Aii 
Khamenei, a expus misiunii de bune 
oficii a țărilor nealiniate, aflată în 
vizită la Teheran, condițiile țării 
sale de încetare a ostilităților cu 
Irakul, insistînd, totodată, ca mem
brii mișcării de nealiniere să adopte 
o rezoluție în favoarea menținerii 
drepturilor inalienabile ale iranie
nilor. Misiunea de bune oficii a 
mișcării de nealiniere în vederea 
găsirii unei soluții pașnice în con
flictul irakiano-iranian a sosit luni 
la Bagdad.

MANAGUA 13 (Agerpres). — 
Daniel Ortega, coordonatorul Jun
tei Guvernului de Reconstrucție 
Națională din Nicaragua, a declarat 
că cea mai adecvată modalitate pen
tru angajarea negocierilor care ar 
putea duce la normalizarea relațiilor 
cu S.U.A. este reprezentată de pro
punerile de dialog și pactul de nea
gresiune prezentate, acum două 

Ceaușescu sentimentele sale de stimă, 
împreună cu cele mai bune urări de 
succes, sănătate și fericire personală, 
de progres și pace poporului român. 

In cadrul convorbirii, evocîndu-se 
evoluția pozitivă a relațiilor româno- 
braziliene, a fost exprimată dorința 
comună de a se ,dezvolta raporturile 
prietenești dintre România și Brazi
lia, de a se extinde cooperarea econo
mică și tehnică, precum și schimbu
rile comerciale bilaterale. în intere
sul ambelor țări și popoare, al cau
zei păcii și colaborării internaționale. 
Au fost discutate, de asemenea, une
le probleme internaționale de interes 
comun.

La primire a participat Nicolae 
Ghenea, ambasadorul României in 
Brazilia.

versificarea relațiilor dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Federală Germania, în domeniile po
litic, economic, tehnico-științific și 
cultural. Totodată, a fost exprimată 
dorința ca relațiile dintre cele două 
partide și țări să se dezvolte și să 
se extindă în continuare, în intere
sul celor două popoare, al cauzei pă
cii, destinderii, securității și indepen
denței naționale, al cooperării și co
laborării internaționale. A fost evi
dențiată, totodată, însemnătatea con
tinuării schimbului de păreri, infor
mații și experiență între partidele și 
oamenii politici din cele două țări.

Au fost abordate probleme actuale 
ale vieții politice internaționale, sub- 
liniindu-se necesitatea reluării cursu
lui destinderii, necesitatea ca toate 
statele, forțele politice, democratice 
și progresiste, masele populare să 
acționeze în direcția opririi cursei 
înarmărilor, și a trecerii la mțisuri 
concrete de dezarmare, în primul rind 
de dezarmare nucleară, pentru opri
rea amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune, înlăturarea și dis
trugerea celor existente, pentru o 
Europă fără arme nucleare, pentru 
soluționarea stărilor conflictuale pe 
cale politică, prin tratative, fără fo
losirea forței și a amenințării cu for
ța, pentru lichidarea subdezvoltării și 
inștaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale.

La întîlnire, desfășurată intr-o at
mosferă cordială, au fost prezenți 
Ion Râmbu, ambasadorul României 
la Bonn, și H.E. Dingels, șeful Secției 
internaționale a P.S.D. din R.F.G.

luni, la Managua, de președintele 
Mexicului, Jose Lopez Portillo. în 
acest cadru, Nicaragua este gata să 
facă pașii necesari deschiderii ne
gocierilor, fără . amenințări și fără 
condiții prealabile — a precizat 
Daniel Ortega.

Sergio Ramirez Mercado, mem
bru al Juijtei Guvernului de Recon
strucție Națională din Nicaragua, a 
precizat că, pentru a duce la rezul
tate favorabile, convorbirile dintre 
țara sa și Statele Unite ale Ameri
ca trebuie să fie caracterizate de 
onestitate și seriozitate.

O delegație de parlamentari nord- 
americani, condusă de James 
Wright, membru al Camerei repre
zentanților, a sosit la Managua pen
tru o vizită oficială în Nicaragua, 
anunță agenția Prensa Latina. Ne
înțelegerile din zonă, a declarat, la 
sosire, James Wright, trebuie să fie 
rezolvate printr-un dialog deschis 
și sincer.

Sesiunea de primăvară 
a Uniunii

Interparlamentare
LAGOS 13 (Agerpres). — în ca

pitala Nigeriei a început reuniunea 
de primăvară a Uniunii Interparla
mentare, la care participă reprezen
tanții grupurilor naționale parlamen
tare din 99 de țări. Din partea ță
rii noastre participă o delegație con
dusă de Stan Soare, președintele 
Grupului român al Uniunii Interpar
lamentare. Participanții examinează 
în cele cinci comisii „Contribuția 
parlamentarilor la adoptarea unor 
măsuri concrete de către cea de-a 
doua sesiune specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U. pentru dezarmare și 
la înfăptuirea acestor măsuri", pre
cum și problema foametei în lume. 
Sînt abordate, de asemenea, aspec
te legate de lichidarea colonialismu
lui și lupta împotriva neocolonialis- 
mului, necesitatea adoptării unor 
măsuri în vederea transpunerii grab
nice în viață a planului O.N.U. pri
vind Namibia, protejarea mediului 
înconjurător.

în cuvîntul de salut adresat parti- 
cipanților la reuniune, Alhaji Shehu 
Shagari, președintele Republicii Fe
derale Nigeria, s-a referit la rolul 
important și răspunderea deosebită 
ce revin parlamentelor în ce pri
vește rezolvarea marilor probleme ale 
lumii contemporane.

Inaugurarea unui mare 
stadion la Phenian

PHENIAN 13 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc inaugurarea 
unui mare stadion cu o capaci
tate de 100 000 de locuri, infor
mează agenția A.C.T.C. ■ Stadio
nul, care dispune de o serie de 
amenajări, poate găzdui între
ceri sportive de mare amploare. 
Construit intr-un stil modern și 
funcțional, stadionul reprezintă 
o mare arenă a sportului și cul
turii din „țara dimineților liniș
tite".
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dat publicității la Belgrad la în
cheierea vizitei ministrului indo
nezian de externe, Mochtar Kusu- 
maatmadja, se arată că în cursul 
convorbirilor pe care le-a avut cu. 
secretarul federal iugoslav pentru 
afacerile externe, Iosip Vrhoveț, și 
cu alte oficialități din Iugoslavia, 
părțile și-au manifestat convinge
rea că principiile politicii de neali
niere reprezintă un factor impor
tant în dezvoltarea unor relații in
ternaționale bazate pe egalitate și 
cooperare. în acest context, cei doi 
miniștri au relevat necesitatea re
zolvării pe calea tratativelor a con
flictelor dintre state.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN 
SALVADOR. Agenția Prensa Lati
na informează că detașamentele 
Frontului Farabunde Marți de Eli
berare Națională (F.M.L.N.) din 
Salvador au scos din luptă, în ul
timele trei zile, numeroși soldați

Să fie salvată viața militanților 
de culoare, să inceteze 

represiunile din Africa de Sud!
Opinia publică din România a 

aflat cu sentimente de profundă 
indignare vestea că autoritățile ra
siste din Africa de Sud plănuiesc 
lichidarea fizică a trei militanți de 
culoare — John Labisi, Petros 
Manana și Naphtali Washigo, 
membri de seamă ai Congresului 
Național African, condamnați în 
urmă cu doi ani de Curtea Su
premă din Pretoria. Astfel, în po
fida protestelor populației de cu
loare din R.S.A., ale cercurilor 
progresiste sud-africane, ignorînd 
cererile opiniei publice din nume
roase țări ale lumii, ale unor orga
nizații internaționale de a se reveni 
asupra sentințelor pronunțate, zi
lele trecute a fost respins recursul 
de comutare a pedepsei capitale, 
cei trei militanți pentru libertate 
fiind pasibili de a fi executați.

Sentința arbitrară a autorităților 
rasiste se întemeiază pe acuzația 
absurdă de „înaltă trădare", atri- 

,buită tuturor celor care se opun 
practicilor rasiste, politicii mon
struoase de apartheid, care înseam
nă, în fapt, nesocotirea ți încălca
rea brutală a drepturilor elemen
tare ale omului, o adevărată crimă 
împotriva demnității umane. In- 
scriindu-se în șirul lung al repre
siunilor sîngeroase, ce s-au inten
sificat în ultimii ani împotriva 
populației de culoare, simulacrul 
judiciar intentat celor trei mili
tanți, sentințele pronunțate consti
tuie o zadarnică tentativă de a 
înăbuși lupta populației majoritare 
din R.S.A. pentru abolirea rînduie- 
lilor anacronice ale apartheidului, 
pentru o viață liberă și demnă în 
propria țară.

Departe de a intimida însă popu
lația majoritară, forțele progresiste 
sud-africane în lupta pentru înfăp
tuirea acestor deziderate legitime, 
sentința autorităților rasiste a stîr- 
nit un puternic val de indignare, 
atît în R.S.A., cît și pe plan inter
național. Congresul Național Afri
can din Republica Sud-Africană, 
denunțînd, intr-o declarație difuza
tă la Lusaka, condamnarea la moar
te a celor trei militanți, a chemat 
Ia intensificarea luptei pentru eli

aparținînd trupelor regimului de la 
San Salvador, eu care au angajat 
lupte în departamentele Chalate- 
nango și Usulutan. Unitățile mili
tare guvernamentale au suferit 
pierderi grele și in echipament de 
luptă.

PROCESUL UNOR TERORIȘTI 
ÎN ITALIA. Miercuri urmează să 
înceapă Ia Roma procesul intentat 
unui număr de 63 de acuzați, mem
bri ai grupării teroriste autointitu
late „Brigăzile roșii". Printre ca
petele de acuzare formulate împo
triva cîtorva dintre aceștia se nu
mără asasinarea fostului lider de- 

ESTIMĂRI PRIVIND PRODUCȚIA DE CEREALE. Revista lunară a F.A.O.. 
„Perspectivele alimentației", publică noi date estimative cu privire la pro
ducția și'comerțul mondial cu cereale în 1982. Astfel, se relevă că producția 
mbndială de griu și cereale secundare se va situa, în acest an, între 1 205 
și 1 320 milioane tone, față de 1 252 milioane tone în 1981. Rezultatele 
definitive vor depinde insă de suprafețele consacrate cerealelor de primă
vară și de condițiile meteorologice din următoarele luni.

minarea apartheidului, pentru li
bertate și drepturi democratice.

Totodată, respingerea recursului 
întreprins pentru Comutarea pe
depsei pronunțate de Curtea Su
premă din Pretoria a trezit puter
nice proteste pe plan mondial ; în 
aceste zile, pe diferite meridiane 
ale globului, numeroase organizații 
internaționale au cerut cu vehe
mență anularea sentinței și salva
rea vieții celor trei militanți. Deo
sebit de semnificativ este faptul că 
însuși Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a adoptat, în unanimitate, o 
rezoluție în care cere autorităților 
sud-africane să comute pedepsele 
împotriva celor trei membri ai 
Congresului Național African, aver- 
tizînd că „executarea lor ar agra
va situația din R.S.A." și chemînd, 
totodată, statele și organizațiile in
ternaționale să folosească influența 
lor pentru a le salva viața.

în spiritul politicii sale de soli
daritate activă cu lupta popoarelor 
pentru independență și libertate, 
România socialistă, poporul român 
au condamnat și condamnă cu ho- 
tărîre colonialismul și neocolonia- 
Hsmul, politica rasistă, de apartheid 
promovată de regimul de la Preto
ria. Țara , noastră susține cu consec
vență lupta dreaptă a populației 
majoritare din Africa de Sud, a 
Congresului Național African pen
tru abolirea politicii de discrimina
re rasială, a apartheidului, pentru 
o viață liberă și demnă.

Alăturindu-și glasul celui al t--. 
turor forțelor progresiste din 1 
opinia publică din România • cere 
cu hotărîre să fie comutată sen
tința odioasă și să fie salvată 
viața celor trei militanți. să înceteze 
represiunile rasiste din Africa de 
Sud, să fie ' puși in libertate toți 
patrioții deținuți în închisorile sud- 
africane. în același timp, poporul 
român iși exprimă convingerea că 
nici un act samavolnic, nici un fel 
de represiuni nu vor putea înăbuși 
lupta populației asuprite din R.S.A. 
pentru împlinirea idealurilor sale 
de libertate și dreptate, că pină Ia 
urmă cauza sa dreaptă va fi incu- 
nunată de victorie !

mocrat-creștin și , prim-ministru 
Aldo Moro, atentate Ia sediile unor I 
partide politice, asasinarea unor 
magistrați. Nouă acuzați vor fi ju
decați in contumacie. .

BANCNOTE ALGERIENE RE- I
TRASE DIN CIRCULAȚIE. Auto
ritățile algeriene au hotărit ca I
bancnotele de 500 de dinari să fie 
scoase din circulație, ca urmare a 
faptului că sume importante în i 
astfel de bancnote au fost scoase 
ilegal din țară. I

ERUPȚIA VULCANULUI GA- I
LUNGGUNG din Java (Indonezia) j
a provocat moartea a 13 persoane, 
iar peste 60 000 de persoane se află [ 
refugiate în regiuni mai puțin ex
puse. 12 localități din zonă au fost 1 
afectate de erupție, dintre acestea .
patru fiind în întregime distruse. 
Vulcanul, care a început să erupă I 
la 5 aprilie, a cunoscut luni o re
luare intensă a activității sale.

„O idee căreia, pare-se, i-a sosit 
sorocul, începe să străbată America. 
Din sălile .Congresului și pină în că
tunele din statul Vermont, ameri
canii nu numai că încep să se 
gîndească la ceea ce părea pină acum 
de neimaginat, dar au și deschis o 
dezbatere la scară națională asupra 
mijloacelor de a controla și reduce 
înspăimîntătoarele arsenale nucleare 
ale supraputerjlor". Aceste cuvinte 
prefațează ceea ce poate fi conside
rat, fără îndoială, ca efortul publi
cistic cel mai cuprinzător de pină 
acum al presei de peste ocean — de 
a prezenta într-o abordare sistema
tică și în toată amploarea sa mișca
rea antinucleară în continuă extinde
re din Statele Unite. Este vorba de 
un țimplu dosar pe care săptămînalul 
„TIME", publicația politică cu cel 
mai mare tiraj din S.U.A., îl consa
cră conștientizării tot mai puternice 
a opiniei publice americane față de 
primejdia distrugerii atomice. Toc
mai pentru a sugera proporțiile în
grozitoare ale unui holocaust nucle
ar, care nu ar cruța pe nimeni, re
vista nu ezită „să-și închipuie ceea 
ce pină acum era de neînchipuit*, 
reproducînd pe copertă un fotomon
taj care înfățișează explozia unâi 
bombe atomice deasupra siluetei 
atît de cunoscute a Manhattanului, 
cu semeții săi zgîrie-nori. Viziune 
apocaliptică, care dă substanță, așa 
cum scrie revista amintită, „coșma
rului ce-i urmărește astăzi pe tot 
mai multi americani", ceea ce și ex
plică dimensiunile căpătate de miș
carea antinucleară.

Au luat astfel naștere un mare nu
măr de organizații și grupuri de ac
țiune, enumerarea — doar a cîtorva 
din acestea — fiind suficientă pen
tru a oglindi gama tot atît de largă 
a categoriilor sociale ce le compun :

„Uniunea oamenilor de știință 
conștienți" ; „Medicii pentru 
responsabilitatea socială" ; „Me
dicii lumii pentru prevenirea

în S.U.A.: înlăturarea primejdiilor unui conflict nuclear devine 
o idee de largă adeziune populară

unui război nuclear" ; „Alianța 
juriștilor pentru controlul ar
melor nucleare" ; „Oamenii de 
afaceri preocupați de războiul 
nuclear" ; „Artiștii care militea
ză pentru supraviețuire" ; „Cen
trul național pentru campania 
de înghețare a armelor nuclea
re" ; „Comitetul pentru o lume 
în care să se poată trăi".

Care este scopul principal al miș
cării atît de diverse și diversificate 
pentru pace și dezarmare din S.U.A. ? 
La această întrebare, autorii dosaru
lui publicat de revista „Time" răs
pund lapidar : „A aduce la cunoștința 
publicului ce consecințe oribile ar 
avea pentru America și pentru în
treaga lume un război și a exercita 
presiuni in vederea inițierii de nego
cieri pentru reducerea arsenalelor 
nucleare*'.

In vederea atingerii acestui scop 
este folosită o extraordinară varie
tate de forme, metode și căi de ac
țiune, în care își găsesc expresie in
ventivitatea și dinamismul propriu 
firii americanului. Conferințe urmate 
de întrebări și răspunsuri în incinta 
universităților (așa-numitele „teach- 
ins"), tineretul, ca și corpul univer
sitar fiind deosebit de activi în miș
carea antinucleară, organizarea de re- 
ferendumuri locale, de marșuri și 
procesiuni, inițierea de petiții, cam
panii prin corespondență, editarea de 
cărți, broșuri, afișe, turnarea de fil
me cu caracter documentar sau se- 
midocumentar — iată numai o parte 
din modalitățile folosite pentru a 
alerta opinia publică și a o mobiliza 
la acțiune pentru înlăturarea primej-. 
diei nucleare.

O scurtă prezentare a două din or
ganizațiile antinucleare americane 
exemplifică în modul cel mai con
cludent cum își propune să acționeze 
mișcarea pentru pace din S.U.A.

• „PUNCTUL ZERO" („Ground 
zero") este un grup de inițiativă care 
a luat naștere încă la sfîrșitul anului 

1980, denumirea sa vrind să sugereze 
„epicentrul" unei explozii atomice 
(adică zona deasupra căreia este de
tonat un dispozitiv nuclear, cu alte 
cuvinte zona de distrugere maximă, 
unde nu mai poate rămine nici o 
urmă de viață). Animatorul grupului, 
Roger Molander, nu este o persoană 
oarecare : dimpotrivă, el s-a specia
lizat în strategia nucleară, calitate 
în care a făcut parte timp de șapte 
ani din Consiliul securității naționale, 
una din cele mai înalte instanțe po
litice din S.U.A. Or, tocmai in vir
tutea funcției sale, era cel mai în 
măsură să-și dea seama de urmările 
fatale ale unei conflagrații atomice, 
într-o emoționantă confesiune, Mo
lander arată că a fost „profund șocat 
de un șir de erori și accidente care 
erau cît pe-aci să ducă la declanșarea 
unui război nuclear".

• „ALIANȚA JURIȘTILOR PEN
TRU CONTROLUL ARMELOR NU
CLEARE", celălalt grup care ar pu
tea sluji ca exemplificare, a fost 
creată anul trecut, avîndu-și sediul la 
Boston. Inițiatorul său, Alan Sheer, 
a explicat în felul următor ce l-a în
demnat să creeze acest grup : „Am 
simțit atunci, așa cum simt și acum, 
că este necesară o inițiativă la nivel 
popular, cît timp nu va fi prea 
tîrziu“.

...„Cît timp nu va fi prea tîrziu". 
Cuvinte care se fac tot mai des au
zite în rîndurile celor mai diferite 
categorii de cetățeni pe măsură ce 
se apropie sesiunea specială a O.N.U. 
consacrată dezarmării, cînd New 
Yorkul, unde se află sediul Națiuni
lor Unite, va deveni teatrul unor ma
nifestații fără precedent ale mișcări
lor pentru pace din S.U.A., ca și din 
numeroase alte țări ale lumii : toc
mai pentru ca ceea ce pare de ne
închipuit să nu se transforme nici
odată în realitate. Cuvintele amin
tite au răsunat pentru prima oară în 
aceste zile și în incinta Congresului 
american, unde atît în Senat, cît și 
în Camera reprezentanților au fost 

inițiate proiecte de rezoluție cu con
ținut identic, preconizind înghețarea 
imediată a experimentării, producerii 
și amplasării de noi arme nucleare 
și începerea imediată de negocieri 
pentru reducerea arsenalelor atomi
ce. Curentul in favoarea stopării în
armărilor nucleare întrunește o largă 
adeziune în rîndurile ambelor parti
de reprezentate în Congres : inițiat 
de către democratul Edward Ken
nedy, posibil candidat la alegerile 
prezidențiale din 1984, și de republi
canul Mark Hatfield, proiectul de re
zoluție înaintat în Senat a întrunit 
23 de semnături, în timp ce proiectul 
similar prezentat în Camera repre
zentanților de deputatul Edward 
Markey este susținut de 150 de sem
natari — atît în Senat, cît și în Ca
mera reprezentanților conturîndu-se 
și alte inițiative, care merg chiar și 
mai departe decît cele două proiecte 
amintite. Prima mare dezbatere asu
pra armelor nucleare care a avut loc 
în Camera reprezentanților a durat 
aproape 7 ore.

Inițiativele la nivelul federal sînt 
întregite de cele la nivelul statelor. 
Peste 600 000 de persoane din Cali
fornia și-au pus pînă acum semnă
tura pe.o petiție în sprijinul organi
zării în acest stat a unui referendum 
prin care cetățenii vor fi chemați 
să-și. spună părerea în legătură cu 
oportunitatea încheierii unui acord 
sovieto-american prevăzînd îngheța
rea tuturor tipurilor de arme nuclea
re și a mijloacelor de transportare a 
acestora la țintă. în organele legisla
tive ale statelor Massachusetts, Ore
gon, New York, Wisconsin și Connec
ticut și alte 20 de state din cele 50 
cite numără S.U.A,, ca și în organele 
locale ale unui mare număr de orașe, 
s-a cristalizat, de asemenea, un spri
jin larg în'jurul platformei înghețării 
armamentului nuclear.

Sfera de acțiune a mișcării pentru 
pace, ca și dezbaterea asupra proble
mei esențiale „distrugere nucleară 
sau supraviețuire ?“ cuprinde tot mai 

multe figuri proeminente ale vieții 
politice americane, inclusiv persona
lități care, la un moment sau altul, 
au contribuit la adoptarea unor deci
zii pe linia înarmărilor. Fostul vice
președinte Walter Mondale, de ase
menea posibil candidat la ..alegerile 
prezidențiale, s-a declarat astfel de 
acord cu „înghețarea" armamentului 
nuclear. La rindul lor, într-un articol 
de răsunet publicat in prestigioasa 
revistă „FOREIGN AFFAIRS", patru 
inalte oficialități în guvernele ame
ricane precedente, Robert McNama
ra, fost ministru al apărării. McGeor- 
ge Bundy, consilier al președintelui 
Kennedy în problemele securității, 
George Kennan, fost ambasador la 
Moscova, și Gerald Smith, principa
lul negociator american la tratative
le „SALT I", au propus o modificare 
majoră in doctrina strategică a 
N.A.T.O., respectiv ca alianța atlan
tică să declare că nu va folosi prima 
armele nucleare — ceea ce. in opinia 
autorilor, „ar fi de natură să reducă 
considerabil riscurile izbucnirii unui 
conflict atomic".

în concertul tot mai puternic al vo
cilor. care se pronunță pentru sto
parea „nebuniei atomice" răsună, fi
rește, și note discordante. Edward 
Teller, de pildă, „părintele" bombei 
cu hidrogen, s-a declarat categoric 
împotriva înghețării arsenalelor nu
cleare, recurgind la discreditatul ar
gument că un al treilea război mon
dial poate fi evitat numai prin întă
rirea continuă a acestor arsenale. 
Unui asemenea argument i-a dat însă 
replica cuvenită Robert Neuman, un 
membru de frunte al Comitetului Na
țional al Partidului Democrat, cînd 
a arătat că „numai cineva care și-a 
ieșit din minți, poate fi in favoarea 
războiului nuclear".

Concluzie împărtășită astăzi în 
America, ca și în reștul lumii de 
cercuri tot mai largi, așa cum o do
vedesc dimensiunile pe care le-a do- 
bîndit mișcarea pentru pace. Potrivit 
celui mai recent sondaj de opinie

Avertișmentul: „Ciuperca 
atomică deasupra 

Manhattanului“

„A IMAGINA INIMAGINABILUL” : 
Coperta ultimului număr al revistei 
„Time" consacrat amplorii crescin- 
de a mișcării antinucleare din S.U.A.
publică, nu mai puțin de trei ame
ricani din patru se pronunță pentru 
înghețarea imediată a armelor nu
cleare. Ca moto al dosarului amin
tit la începutul acestui articol, re
vista „Time" cita cuvintele lui Victor 
Hugo : „Nici o armată nu poate opri 
o idee căreia i-a sosit sorocul". într-o 
lume unde s-a acumulat o forță de 
distrugere cit 50 000 de Hiroshime, 
sorocul dezarmării nucleare a sosit
de mult.

Romulus CĂPLESCU

Diferendul 
argentinîaho- britanic 
în legătură cu Insulele 

Malvine (Falkland)

Mesajul Argentinei 
adresat Consiliului 

de Securitate al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 

Argentina a înaintat, luni, președin
telui Consiliului de Securitate al 
O.N.U. un mesaj in care sint cuprin
se condițiile ce trebuie întrunite pen
tru a se proceda la retragerea tru
pelor argentiniene din Insulele Mal
vine (Falkland).

într-un interviu acordat rețelei a- 
mericane de televiziune „A.B.C.", 
Jorge Herrera Vegas, membru al mi
siunii permanente argentiniene la 
Națiunile Unite, a precizat poziția ță
rii sale și măsurile ce trebuie apli
cate simultan : flota britanică să-și 
oprească înaintarea spre Insulele 
Malvine ; Marea Britanie să ridice 
blocada navală din jurul acestor 
insule ; să fie suspendat embargoul 
asupra importurilor de proveniență 
argentiniană ; Mărea Brțtanie să s6 
angajeze că nu va reimpune „un sis
tem colonial asupra Insulelor Malvi
ne" și să nu fie restabilit vechiul 
siatu-quo.

Convorbirile secretarului 
de stat al S.U.A. la Londra
LONDRA 13 (Agerpres). — Primul 

ministru al Marii Britanii, Margaret 
Thatcher, și ministrul de externe, 
Francis Pym, au avut, marți, la Lon
dra, convorbiri cu secretarul de stat 
al S.U.A., Alexander Haig, în pro
blema diferendului care opune An
glia Argentinei în legătură cu Insu
lele Malvine (Falkland) — transmite 
agenția U.P.I.

Părăsind Londra, Haig a declarat 
că revine la Washington pentru a le 
lăsa celor două părți timp să exami
neze noi idei, adăugind : „Consider 
că întreaga situație este din ce in 
ce mai periculoasă și, de aceea, este 
urgent necesar să se găsească o so
luție politică în concordanță cu re
zoluția 502 a Consiliului de Secu
ritate".
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