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înscriindu-se ca un nou moment important 
în cronica relațiilor de prietenie între 
partidele, țările și popoarele noastre, ilustrînd 
voința comună de a asigura extinderea și 
înflorirea puternică a colaborării româno- 

chineze, ieri a continuat

Vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Manifestări de caldă prețuire pentru înalții oaspeți români
în cursul dimineții de miercuri, 

14 aprilie, tovarășul Nitolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășa Elena Ceaușescu, 
Împreună cu tovarășul Hu Yao- 
bang, președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
au părăsit Beijingul, plecind pe 
calea aerului spre Shenyang.

In suita oficială a inalților oas
peți' români se află Zhang Can- 
ming, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Florea Dumitrescu, 
ambasadorul țării noastre' la Bei
jing, și Chen Shuliang, ambasado
rul R.P. Chineze în România.

Municipiul Shenyang, capitala' 
provinciei Liaoning din China de 
nord-est, a făcut o vibrantă, săr
bătorească pijmire solilor poporu
lui român, zeci de mii de locuitori 
ai orașului salutind cu entuziasm 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca 
pe un vechi prieten, care se bucură 
de stima profundă a poporului 
chinez — așa cum sublinia în pri
ma zi a vizitei președintele C.C. al 
P.C. Chinez, dind astfel expresie 
sentimentelor de prețuire și res
pect pe care oamenii muncii din 
China populară le nutresc față de 
conducătorul partidului și statului 
nostru.

La cobortrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena» 
Ceaușescu, tovarășul Hu Yaobang 
sînt întîmpinați cu deosebită căldu- • 
ră și prietenie de Li Huan, locțiitor 
al primului secretar al Comitetului 
provincial Liaoning al P.C. Chinez. 
Hu Yimin, secretar al Comitetului 
provincial Liaoning al P.C. Chi

nez. viceguvernator al provinciei 
Liaoning ; Xiu Shaopu. secretar al 
Comitetului provincial Liaoning al 
P. C. Chinez, Li Tao, secretar al 
Comitetului provincia] Liaoning, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal Shenyang al P.C. Chinez, 
de comandantul regiunii militare, 
de reprezentanți ai Comitetului 
permanent al Adunării Reprezen
tanților Populari a provinciei 
Liaoning și Consiliului Consultativ 
Politic Pooular.

Pionieri oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buchete de 
flori, urîndu-le „Bun venit in 
orașul Shenyang !“.

Cordiala primire a inalților soli 
ai poporului român la sosirea pe 
aeroportul din Shenyang este ur
mată de manifestările de caldă 
prietenie ale populației municipiu
lui, care, masată in principalele 
puncte ale orașului, pe marile bu
levarde — transformate in adevă
rate artere vii — a ținut să în- 
tîmpine cu cele mai calde senti
mente pe înalții oaspeți români.

In această atmosferă sărbătoreas
că se parcurg principalele bule
varde ale orașului, care se Înfăți
șează ca un puternic centru eco
nomic al Chinei populare. După vic
toria revoluției chineze, municipiul 
Shenyang a devenit o importantă 
bază industrială, predominante fiind 
ramurile industriei grele, precum și 
un important centru de cercetări 
științifice in domeniile metalelor, 
fizicii, chimiei, automatizării, teh
nicii de calcul, construcțiilor de 
mașini, agriculturii, silviculturii, 
zootehniei.

Afirmindu-se fn ritmul dezvol
tării întregii Chine, Shenyangul 
ocupă astfel un loc important in 
economia națională de astăzi a tă
rii. De asemenea, in zona econo
mică a Shenyangului se înscriu 
municipiul Fushun. puternic cen
tru minier. unde se extrag 
anual 7 220 000 tone de cărbune, și 
cetatea oțelului chinez, Anshan, 
unde se produc 6 710 000 tone oțel 
pe an.

Importanța economică a orașului, 
activitatea intensă ce cuprinde 
largi domenii industriale și de cer
cetare tehnologică și științifică, 
rolul pe care îl deține ca centru 
cultural și de învățămînt își gă
sesc reflexul în planul dimensiu
nilor acestei aglomerări urbane de 
circa cinci milioane de locuitori, 
cit și in înfățișarea urbanistică 
modernă, in care predomină impo
zante edificii, blocuri de locuințe 
ridicate în anii socialismului. între 
ele au fost înălțate, deasupra prin
cipalelor artere ale orașului, cu- 
prinzindu-le în toată lărgimea lor, 
nenumărate eșarfe colorate, ofe
rind o imagine multicoloră Între
gului traseu al vizitei, reliefînd 
atmosfera sărbătorească in care se 
desfășoară din primul moment 
această întilnire a solilor poporului 
român cu oamenii muncii din 
Shenyang.

Pretutindeni, locuitorii orașului 
fac semne prietenești. își manifestă 
bucuria pentru această vizită, sa
tisfacția că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint oaspeții de, onoare 
ad municipiului lor.

MARELE MITING AL PRIETENIEI ROMÂNO-CHINEZE DE LA SHENYANG
Miercuri după-amiază, peste 

10 000 de oameni al muncii din 
Shenyang. — muncitori, ingineri 
și tehnicieni ai marilor uzine 
constructoare de mașini, de apa
ratură și linii electronice, de 
transformatoare și aparate elec
trice, cercetători ai institutelor 
de inginerie, chimiști, fizicieni, 
matematicieni, studenți și elevi, 
militari — au salutat cu căldură 
pe tovarășul Nicolae" Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Hu Yao- 
bang, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, la mitingul organizat in 
marele Palat al sporturilor din 
capitala provinciei Liaoning.

Impresionant prin căldura ma
nifestărilor de stimă și profund 
respect la adresa iluștrilor re
prezentanți ai poporului român, 
acest mare miting s-a constituit 
intr-un moment memorabil al 
trainiqelor legături româno-chi- 
"neze, într-o sărbătoare a priete
niei, solidarității și colaborării, 
in virtutea cărora, acționind îm
preună, România și China slu
jesc interesele progresului, pro
pășirii și dezvoltării lor, cauza 
socialismului și păcii in lume.

Locuitorii acestor meleaguri 
ale Chinei de nord-est, in care 
sint concentrate mari unități ale

(Continuare in pag. a III-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragă tovarășe Hu Yaobang, 
Dragi tovarăși din conduce

rea de partid și de stat a pro
vinciei Liaoning și din capitala 
provinciei, Shenyang,

Dragi tovarăși și prieteni chi
nezi din orașul Shenyang,

Sint bucuros că. în cadrul vizi
tei pe care o facem in Republica 
Populară Chineză, la invitația Co
mitetului Central al, Partidului 
Comunist Chinez și a tovarășului 
Hu Yaobang, avem prilejul să vi
zităm marea provincie Liaoning, 
capitala sa, Shenyang, care ocupă 
un loc important în industria chi
neză. (Aplauze puternice).

Doresc să' vă adresez dumnea
voastră și tuturor locuitorilor 
capitalei provinciei Liaoning un 
salut călduros din partea delega
ției noastre, a mea personal, a po
porului român. (Aplauze puternice, 
prelungite).

De asemenea, doresc să exprim 
mulțumiri pentru primirea căl
duroasă și ospitalieră, pentru cu

vintele rostite aici la adresa comu
niștilor și a poporului român, a 
prieteniei româno-chineze. (Aplau
ze puternice, îndelungate).

Cred că nu o să-mi luați in 
nume de rău dacă de la acest mare 
miting al prieteniei româno-chi
neze voi adresa un salut marelui 
popor chinez, comuniștilor chinezi 
— și urări de succese tot mai mari 
In construcția socialismului, în 
lupta pentru pace. (Aplauze pu
ternice, prelungite). •

Am vizitat de mai multe ori 
China. în cadrul convorbirilor și a- 
cordurilor realizate cu aceste pri
lejuri — îndeosebi al convorbirilor 
pe care le-am avut cu tovarășii 
Mao Zedong, Zhou Enlai și cu alți 
conducători ai partidului și statului 
chinez — am pus bazele unor ra
porturi trainice de prietenie și co
laborare între popoarele noastre, 
făcînd astfel încît conlucrarea 
româno-chineză să constituie un 
factor important în lupta popoare
lor noastre pentru socialism, pen
tru prietenie și pace în lume. 
(Aplauze puternice, prelungite).

în cursul actualei vizite dorim 

ca, împreună cu tovarășul Hu 
Yaobang, cu ceilalți conducători de 
partid și de stat chinezi, să găsim 
noi posibilități și noi forme de co
laborare și cooperare între parti
dele și popoarele noastre. Dorim să 
facem astfel incit această colabora
re să contribuie la progresul eco- 
nomico-social al ambelor țări, la 
ridicarea pe o nouă treaptă a bună
stării popoarelor noastre, la cauza 
generală a socialismului și păcii 
în lume. (Aplauze puternice).

Sintem bucuroși de marile reali
zări obținute de poporul prieten 
chinez în construcția socialistă — 
în dezvoltarea industriei, agricul
turii, științei, în ridicarea continuă 
a bunăstării sale materiale și spi
rituale. Ca prieteni și tovarăși de 
luptă, vă adresăm cele mai calde 
felicitări pentru aceste mărețe rea
lizări — și urarea de noi și noi 
succese! (Aplauze puternice, pre
lungite).

în cursul dimineții de astăzi am 
vizitat o uzină constructoare de 
mașini din orașul dumneavoastră.
(Continuare în pag. a III-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
HU YAOBANG

Tovarăși,
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

rostit adineauri o cuvîntare plină 
de entuziasm și de mare priete
nie. Ce înseamnă aceasta pentru 
noi ? Aceasta înseamnă un impuls, 
o mare încurajare și totodată în
credere în noi toți. De aceea eu do
resc ca în numele dumneavoastră, 
al tuturor, să asigur pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, peUoți tovarășii 
români că partidul și poporul 
nostru vor apăra ca pe lumina 
«jchilor prietenia dintre cele două 
partide și țări ale noastre. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Aș vrea să vă informez că Parti
dul Comunist Român, guvernul șl 
poporul român, sub conducerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, au 
obținut realizări mărețe în con
strucția socialistă și au adus o con
tribuție remarcabilă la apărarea 
păcii în lume, la cauza progresului 
omenirii. Partidul Comunist Ro
mân, poporul român au adus, de 
asemenea, contribuții remarcabile 
la dezvoltarea necontenită a prie
teniei dintre cele două partide și 
țări ale noastre. De aceea, avem 

deplin temei să spunem că tovară
șul Nicolae Ceaușescu este un prie
ten de mare preț și cel mai bun 
camarad de arme al poporului chi
nez. (Aplauze).

Actuala vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și întîlnirile din
tre conducătorii celor două partide 
și țări au ca unul din scopuri dis
cutarea șl găsirea de noi căi pentru 
dezvoltarea colaborării economice 
și în alte domenii de activitate.

Provincia Liaoning este una din
tre cele mai importante provincii 
care participă la realizarea colabo
rării economice dintre China și 
România^ Tocmai de aceea, noi am 
sosit astăzi în provincia dumnea
voastră, Liaoning. Această provin
cie trebuie să-și îndeplinească sar
cina încredințată de statul nostru 
de a da produse de calitate supe
rioară, în cantitățile cuvenite și la 
timp, în cadrul colaborării eco
nomice dintre cele două țări ale 
noastre. Consider că numai proce- 
dînd așa se poate spune că pro
vincia dumneavoastră își îndepli
nește în bune condiții sarcina 
dată de partidul și statul nostru și 

răspunde chemării de a apăra ca pe 
lumina ochilor prietenia dintre cele 
două țări — China și România. 
(Aplauze puternice).

Adineauri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu v-a prezentat realizările 
strălucite obținute, ani de-a rîndul, 
de către poporul român în opera de 
construire a socialismului. în ce 
privește provincia Liaoning, supra
fața sa este, aproape egală cu su
prafața României. Populația pro
vinciei Liaoning este ceva mai nu
meroasă decît populația României. 
Producția însă — mă refer la va
loarea producției — a provinciei 
Liaoning reprezintă doar o pă
trime din valoarea producției 
realizate în România. Ce arată 
aceasta ? Aceasta arată că tovarășii 
români înaintează cu o viteză mai 
mare, au ritmuri mai înalte. De 
ce provincia Liaoning înaintează cu 
viteză mai mică ? Răspunsul la 
această chestiune trebuie să-l dați 
dumneavoastră. Este adevărat că 
în ultimii ani noi am suferit mult, 
mai cu seamă de pe urma „bandei
(Continuare în pag. a III-a)

Inalților oaspeți le sînt prezentate produse realizate de colectivul Uzine! de mașinl-unelte nr. 3 din Shenyang

• In mijlocul 
muncitorilor Uzinei 
de mașini-unelte nr. 
3 din marele centru 
industrial Shenyang

• Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizi
tat municipiul She
nyang

• Dineu oficial în 
onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu

• Reîntoarcerea 
la Beijing
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TOVARĂȘUL KIM IR SEN ÎMPLINEȘTE 70 DE ANI
Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Dragă tovarășe Kim Ir Sen, PHENIAN
l.n .n.UIP?^e Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consi

liului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al intreguluj 
P0P?r ,r?m.an meu personal, imi este plăcut să vă adresez cele mal
calde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul celei de-a 70-a aniversări 
a zilei dumneavoastră de naștere.

Partidul și poporul nostru se bucură de succesele remarcabile pe care 
poporul coreean, sub conducerea încercată a Partidului Muncii din Coreea, 
in frunte cu dumneavoastră, le obține in opera de edificare a socialismului, 
de consolidare a cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității 
naționale, de făurire a unei Corei libere, unite și prospere, așa cum o 
dorește întregul popor coreean.

îmi este deosebit de plăcut să relev că întîlnirile și convorbirile noastre 
rodnice de la București și Phenian au constituit, de fiecare dată, noi și 
puternice stimulente pentru ridicarea pe trepte tot mai înalte a relațiilor 
tradiționale dintre partidele, popoarele și statele noastre. îmi exprim con
vingerea că apropiata noastră întilnire va constitui o nouă și puternică 
afirmare a voinței comune de a da noi impulsuri transpunerii in viață a 
hotăririlor și înțelegerilor bilaterale pentru ca relațiile noastre politice, eco
nomice, tehnico-științifice și culturale, conlucrarea în sfera vieții interna
ționale să cunoască o dezvoltare continuă, in interesul popoarelor român 
și coreean, al cauzei generale a socialismului, independenței, păcii, progre
sului și bunăstării popoarelor.

La aniversarea jubiliară a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez, 
dragă tovarășe Kim Ir Sen, utări de sănătate, viață îndelungată, putere de 
muncă și succese tot mai însemnate în realizarea hotăririlor celui de-a VI- 
lea Congres al Partidului Muncii din Coreea, pentru prosperitatea și feri
cirea poporului coreean, pentru înfăptuirea supremei sale aspirații naționale 
— reunificarea pașnică și independentă a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
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Vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Chineză

Sosirea înalților oaspeți pe aeroportul din Shenyang Aspect din timpul vizitării principalelor artere și cartiere ale străvechiului oraș Shenyang

în mijlocul muncitorilor Uzinei

de mașini-unelte nr. 3 din marele

centru industrial Shenyang

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

au vizitat municipiul Shenyang

Dineu oficial in onoarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu

ca
de

în-

în aceeași atmosferă sărbătorească 
s-a desfășurat și întîlnirea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu cu muncitorii și 
drele de conducere ale Uzinei 
mașini-unelte nr. 3 din Shenyang.

Sute și sute de muncitori i-au
tîmpinat la sosire pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șt pe tovarășa 
Elena Ceaușescu cu flori, cu cintece 
șl dansuri. In spațiul marcat de două 
enorme coșuri cu flori, un grup de 
muncitoare, in frumoase costume 
multicolore. specifice provinciei 
Liaoning, au prezentat, eu deosebit 
talent, un dans al eșarfelor. Deasupra 
mulțimii se înalță o adevărată mare 
de flori, de stegulețe tricolore și ro
șii. Pe o mare pancartă era înscrisă 
urarea : „BUN VENIT TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU. SECRE
TAR GENERAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, PREȘEDINTE
LE REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA".

Dînd glas sentimentelor muncitori
lor, tehnicienilor, inginerilor uzinei, 
directorul general al acestei Între
prinderi, Liu Hungwel. a spus : 
„Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, vi , 
rog să-mi permiteți ca tn numele co
lectivului Uzinei de mașini-unelte 
nr. 3 să vă adresez cea mai caldă 
urare de bun sosit, împreună cu un 
fierbinte salut". *

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 11 
slnt Înfățișate de către reprezentan
ții uzinei preocupările comuniștilor, 
ale colectivului de mun^, de aici. 
Datele și faptele furnizate reliefează 
cu pregnanță destinul uzinei, caAic- 
teristic pentru transformările pe care

le-a cunoscut China socialistă, prin 
munca eroică a poporului său, în cele 
mai bine de trei decenii de la vic
toria revoluției.

Vechea întreprindere de altădată 
a cunoscut mutații profunde, în rit
mul dinamismului dezvoltării țării. 
Uzina m.odernă de astăzi se Înfăți
șează ca o realizare de prim ordin 
a industriei socialiste a Chinei popu
lare. Aici se produc acum 25 tipuri 
de mașini-unelte, inclusiv cu coman
dă program și numerică. Rezultate 
remarcabile au fost înregistrate pa 
linia asimilării mașinilor-unelte com
plexe, cu randamente și calități supe
rioare, fapt confirmat de o serie de 
distincții și medalii ce onorează mun
ca colectivului Uzinei nr. 3. Subli
niind că multe dintre mașlnile-unelte 
realizate aici sînt exportate in dife
rite țări, gazdele relevă colaborarea 
fructuoasă cu uzine de profil din 
România. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat că peste 100 
de cadre de conducere și tehnicieni 
au fost in România in schimb de ex
periență, inclusiv pentru efectuarea 
de stagii de producție.

„Am învățat mult din experiența 
bogată a României", subliniază direc
torul general al uzinei, relevind 
odată bucuria cu care au luat 
noștință de succesele poporului 
mân în edificarea socialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu.
varășa Elena Ceaușescu sint invitați 
să viziteze unele secții ale uzinei, 
între care și acelea in care se produc 
și se

montează agregatele cele mai com
plexe — „inima" mașinilor-unelte, 
cum subliniază gazdele —. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se întreține cu 
muncitorii, îi felicită pentru rezulta
tele obținute.

Vizita se încheie Ia o mică expo
ziție ce reunește mașini-unelte cu 
performanțe ridicate. Conducătorul 
partidului și statului nostru sublinia
ză cu satisfacție colaborarea bună 
statornicită intre această uzină și fn- 
țreprinderțle românești. «MUtructoare 
de mașini, femarcîntVW'efxisți'' posi
bilități de lărgire a acestei conlucrări 
prietenești tn beneficiul dezvoltării și 
modernizării economiilor celor două 
țări socialiste și prietene.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Vă rog să trans
miteți muncitorilor, tehnicienilor. In
ginerilor uzinei tm cald salut 
mai bune urări de sănătate șl 
succese".

Directorul general al uzinei
mește pentru vizită și încredințează 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că 
urările și aprecierile sale constituie o 
încurajare și un îndemn pentru co
lectivul uzinei. „Vă rog să-mi per
miteți, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, să vă adresez, In numele 
muncitorilor, tehnicienilor, ingineri
lor, al întregului colectiv al uzinei, 
urarea noastră de sănătate, sentimen
tele de bucurie pentru onoarea de a 
vă avea in mijlocul nostru ca oaspeți 
dragi, satisfacția noastră pentru vi
zita ' pe care o faceți In provincia 
noastră și unde vd dorim să vă sim
țiți cit mai bine" — a spus el.

După marele miting al prieteniei 
româno-chineze. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
reprezentanții organelor de partid și 
de stat ale provinciei Liaoning și ca
pitalei sale, au făcut o scurtă vi
zită prin municipiul Shenyang, 
străbătind principalele artere și car
tiere ale orașului.

Puternică bază a industriei grele, 
Shenyang este, totodată, un noii cen
tru cultural al Chinei. Străveche va
tră a civilizației poporului chinez — 
atestat documentar de peste două mi
lenii — Shenyang este cunoscut sub 
numele actual din anul 1297, din 
timpul dinastiei Iuan. In secolul al 
XVII-lea a fost 
manciuriene Ging. Bogata

, a lăsat mițțțgroîfse .vesțigi

capitala dinastiei 
“ i sa istorie 
.vestigii — intre

Reîntoarcerea
la Beijing

șl cele 
de noi

mulțu-

tot-
cu-
ro-

to-

asimilează mașini-unelte expor- 
in România. Pretutindeni pro 

o deosebită impresie nivelul 
al produselor. In secția unde se

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu tovarășul Hu 
Yaobang, s-au reîntors miercuri sea
ra la Beijing din vizita pe care au 
intreprins-o la Shenyang, capitala 
provinciei Liaoninjg.

La plecarea din Shenyang, tnalții 
oaspeți au fost conduși de Li Huan.

al * 
al 
al

Co- 
P.C. 
Co- 
P.C. 

_____  .'iceguverpathr al' provinciei 
Liaoning. Xiu Shâopu, secretar al 
Comitetului provincial Liaoning al 
P.C. Chinez. Li Tao, secretar al Co
mitetului provincial Liaoning, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Shenyang al P.C. Chinez, de coman
dantul. regiunii militare, de repre
zentanți ai Comitetului permanent ol 
Adunării Reprezentanților Populari a 
provinciei 
Consultativ

locțiitor al primului secretar 
miletului provincial Liaoning 
Chinez, Hu Yimin, secretar 
mitetului provincial Uiaoning al 
Chinez, viceguvernator al' provi

Liaoning și Consiliului 
Politic Popular.

■< < I iB c 1 1

care si mormîntul celui de-al 
lea împărat manciurian 
înfățișează ca un complex de mo
numente și construcții de epocă.

Scurta vizită de aici a prilejuit 
gazdelor să Înfățișeze înalților oaspeți 
români preocuparea lor pentru pu
nerea in valoare a mărturiilor tre
cutului, care astăzi se bucură .de o 
ocrotire deosebită.

Vizita solilor poporului român în 
Shenyang a fost salutată și de .a- 
ceastă dată cu 
simpatie. De-a 
ce se remarcă 
modernă, prin 
strucții noi ce 
nios în peisajul arhitectural al mu- 

’ nicipiului. s-au adunat mii și mii 
de locuitori ai orașului care fac 
sismne prietenești la trecerea tnal- 
ților oaspeți.

doi- 
care se

calde manifestări de 
lungul bulevardelor, 
prin urbanistica lor 

numeroasele con- 
se integrează armo-

și a tovarășei Elena Ceaușescu
în încheierea vizitei Ia Shenyang, 

Comitetul provincial Liaoning ai 
Partidului Comunist Chinez și gu
vernul popular al provinciei au ofe
rit, miercuri, un dineu oficial in 

onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

A participat tovarășul Hu Yaobang. 
președintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez.

Dineul a reunit reprezentanți 
organelor 
cadre de 
menii de 
Liaoning.

In timpul dineului, tovarășul

at 
locale de partid și de stat, 
conducere din diferite do- 

activitate ale provinciei

Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Hu Yaobang 
s-au întreținut cu deosebită cordiali
tate.

Reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat au adus cu acest 
prilej, după tradiția locului, omagiul 
lor solilor poporului român, cărora 
le-au exprimat sentimentele de gra
titudine și satisfacție pentru vizita 
pe care au efectuat-o in provincia 
Liaoning-și în orașul Shenyang, urări 
de sănătate, fericire, de noi împli
niri.

In cinstea înalților oaspeți, în semn 
de deosebită atenție, au fost inter
pretate melodii populai e românești.

Dineul a decurs intr-o atmosferă 
de caldă prietenie.

j

I
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. Imagini dîn timpul vizitei la Uzina de mașini-unelte nr. 3 din Shenyang
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MARELE MITING AL PRIETENIEI ROMÂNO-CHINEZE DE LA SHENYANG

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
HU YAOBANG

(Urmare din pag. I)
Ne-au produs oșdeosebită Impresie 
realizările sale de înalt nivel teh- 
hî'c, precum și colaborarea existen
tă între această uzină și uzinele 
constructoare de mașini din Româ
nia. Cu acest prilej, tovarășii din 
conducerea "de partid și de stat a 
provinciei ne-au vorbit despre rea
lizările provinciei, despre locul irii- 
portant pe care ea îl ocupă în e- 
conorrjia Republicii Populare Chi
neze. Ținînd seama de toate aces
tea. considerăm că, în eadrul rela
țiilor generale dintre România și 
China, și colaborarea cu provincia 
dumneavoastră are perspective 
foarte bune. Aș dori să adresez în 
mod deosebit comuniștilor și tu
turor locuitorilor din Shenyang și 
din provincia Liaoning felicitări 
pentru rezultatele obținute și ura
rea de a obține succese tot mai 
mari, de a ocupa un loc cît mai de 
frunte în rîndul provinciilor din 
Republica Populară Chineză! (A- 
plauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,
Poporul român, sub conducerea 

partidului său comunist, a obținut 
și obține, de asemenea, succese 
remarcabile în construcția societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te. în anii construcției socialiste, 
industria românească a crescut de 
50 de ori față de perioada de 
dinainte de eliberare. (Vii aplauze). 
S-au dezvoltat puternic agricultu
ra. știința, cultura, învățămîntul; 
pe această bază a sporit continuu 
nivelul de trai material și spiritual 
al poporului. Dintr-o țară cu o in
dustrie slabă și o agricultură înapo
iată, România a devenit o țară cu 
o industrie puternică și o agricul
tură înfloritoare. (Aplauze puter
nice). Toate aceste realizări pe care 
le-am dobîndit în anii construcției 
socialiste demonstrează forța crea
toare a unui popor care a scutu
rat jugul moșierilor și capitaliști
lor și a devenit stăpîn pe destinele 
sale, a unui popor care își făurește 
în mod conștient viitorul liber, so
cialist. (Aplauze puternice, înde
lungate). Realizările României, ca și 
ale Chinei și ale altor țări socia
liste demonstrează că numai socia
lismul asigură popoarelor dezvol
tarea rapidă, adevărata indepen
dență și bunăstare. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Acum, poporul român înfăp- 
Ttrteșttf cel de-al VTI-Iea plan cin
cinal. Acordăm o mare însemnă
tate dezvoltării forțelor de pro
ducție, bazei energetice și de ma
terii prime, agriculturii, asigurăm 
înflorirea continuă a științei — ca 
un factor de bază pentru progresul 

'întregii societăți.
în acest cadru, considerăm că 

atît dezvoltarea României, cît și a 
Chinei oferă mari posibilități pen
tru o colaborare largă, în multe 
domenii de interes compn — ceea 

îo î ' MunichH fiWsT

ce va asigura progresul mai rapid, 
al construcției socialismului în ță
rile noastre.

Am început convorbirile cu to
varășul Hu Yaobang și alți condu
cători de partid și de stat ai Repu
blicii Populare Chineze. Am, discu
tat multe probleme în legătură cu 
colaborarea noastră — și șînt con
vins că vizita, înțelegerile și acor
durile ce le vom realiza vor des
chide hoi 'perspective colaborării 
trainice, veșnice dintre România și 
China. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Dragi tăvarăși și prieteni,
Cum este și firesc, în cadrul 

convorbirilor noastre problemele 
internaționale ocupă un loc impor
tant.

în lume s-au produs mari schirm 
bări ; a fost, de fapt, lichidat sis
temul colonialist, au apărut multe 
țări socialiste și zeci de state in
dependente care luptă pentru a-și 
consolida dezvoltarea liberă, de 
sine stătătoare, pentru a nu mai 
admite exploatarea și dominația 
străină. (Aplauze puternice).

în viața internațională au apă
rut însă probleme foarte complica
te. Se accentuează cursa înarmă
rilor, au loc manifestări ale poli
ticii de forță, de menținere sau 
chiar reîmpărțire a zonelor de in
fluență ; s-au mărit diferențele 
dintre țările bogate și sărace. Toa
te acestea fac necesară întărirea 
colaborării și solidarității tuturor 
forțelor anti imperialiste și progre
siste din lume pentru a respinge 
politica sferelor de influență, poli
tica de forță și de amenințare cu 
forța, pentru apărarea indepen
denței popoarelor, pentru dezar
mare, pace și colaborare între toa
te popoarele lumii.

Este necesar să se facă totul pen
tru a se ajunge la soluționarea 
problemelor dintre state numai și 
numai pe calea tratativelor.

Noi considerăm că lupta pentru 
pace constituie astăzi problema 
fundamentală a omenirii. Numai 
în condiții de pace putem asigura 
construcția victorioasă a socialis
mului, se pot asigura independen
ța popoarelor, bunăstarea și feri
cirea lor.

Noi, în Europa, sîntem confrun
tați cu probleme deosebit 'de gre
le : pe continent s-au acumulat 
uriașe armamente, îndeosebi nu
cleare, atomice. Se amplasează șj 
se dezvoltă rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune — ceea ce 
mărește pericolul unui război nu
clear. al distrugerii vieții în Euro
pa și, de f^pt, în întreaga lume. 
De aceea, noi, în Europa, acționăm 
cu toată hotărîrea pentru a opri 
amplasarea noilor rachete cu rază 
medie de acțiune, pentru retrage
rea și distrugerea celor existente, 
pentru o Europă fără arme nur 
cleare.

în general, considerăm că tre-

• buie să facem totul pentru trece
rea la dezarmare și, în primul rînd, 
la dezarmarea nucleară, pentru o 
lume fără arme atomonucleare. 
(Aplauze puternice).

Doresc să vă spun, dragi tova
răși și prieteni, că poporul român 
s-a alăturat popoarelor din Euro
pa și de pe alte continente în ma
rile manifestații pentru pace și 
dezarmare. Marea mișcare pentru 
pace care se desfășoară acum în 
Europa și in lume are un cuvînt 
tot mai hotărițor și demonstrează 
că popoarele dispun de forța ne
cesară pentru a impune dezar
marea. pentru a impune pacea.

Acționăm pentru a dezvolta re
lațiile de colaborare cu toate sta
tele, fără deosebire de orînduire 
socială. Acordăm, în acest cadru, 
o atenție deosebită relațiilor și 
colaborării cu toate țările socialis
te. Noi considerăm că depășirea 
unor divergențe. întărirea colabo
rării și solidarității țărilor socia*  
liste pe principiile egalității, ale 
socialismului științific reprezintă 
un factor de importanță deosebită 
în lupta pentru socialism și pace 
Doresc să subliniez din nou că un 
loc deosebit în acest cadru îl au 
relațiile dintre Republica Socialis
tă România și Republica Populară 
Chineză, Dorim ca relațiile noastre 
de colaborare să se manifeste pu
ternic în toate marile probleme in
ternaționale. ca partidele și po
poarele noastre să contribuie cu 
toată forța lor la politica de in
dependență națională, de colabo
rare și pace în lume. (Aplauze pu
ternice).

în încheiere, aș dori, dragi to
varăși și prieteni chinezi, să exprim 
încă o dată convingerea noastră că 
relațiile dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chi
nez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Chineză vor continua să cunoască 
o dezvoltare tot mai puternică. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Sint încredințat că popoarele 
noastre vor conlucra tot mai activ 
pe calea dezvoltării lor socialiste, 
că această colaborare va fi în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
generale a socialismului, a păcii, 
a independenței popoarelor din în
treaga lume. (Aplauze puternice, 
iDdelungate).

Trăiască prietenia și colaborarea 
trainică dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chi
nez 1 (Aplauze puternice, îndelun
gate).

Trăiască colaborarea și solidari
tatea dintre poporul român și po
porul chinez ! (Aplauze puternice, 
indelungate).

Urez, încă o dată, din toată ini
ma, poporului chinez să obțină, sub 
conducerea partidului său comu
nist, noi șl mari succese în con
strucția socialistă, in ridicarea bu
năstării sale generale. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

(Urmare din pag. I)

celor patru". Provincia Liaoning 
este una dintre cele mai mari baze 
ale industriei grele și ale produc
ției de mașini-unelte. De aceea, fo
losind acest prilej, aș vrea să ex
prim dorința ca toți comuniștii, în
treaga populație din provincia 
Liaoning să depună toate eforturile 
și să muncească cu tenacitate pen- ' 
tru prosperitatea provinciei, așa 
ctim a făcut poporul român, astfel 
ca provincia dumneavoastră să de
vină mai bogată, mai prosperă, 
să-și pună la punct toate activită
țile în construcția socialistă. (Vii 
aplauze).

Aș vrea să repet încă o dată șf 

mai clar dorința ca dumneavoas
tră. toți locuitorii provinciei Liao
ning să munciți cu tenacitate și cu 
eforturi sporite, unindu-vă și ac- 
ționînd ca un singur om. (Aplauze 
puternice).

în încheiere, aș vrea să propun 
să ne ridicăm în picioare pen
tru a adresa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și celorlalți distinși 
oaspeți români urarea ca în cursul 
vizitei să se simtă cît mai bine, în 
continuare, împreună cu urarea de 
multă sănătate. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Vă doresc dumneavoastră, tova
rășe Ceaușescu, spor la muncă și 
multă putere de muncă. Vă doresc, 
tovarășe Ceaușescu, să aduceți con

tribuții tot mai mari pentru reali
zarea idealurilor noastre comune, 
pentru a conduce poporul român 
să obțină succese și mai strălucite 
și pentru dezvoltarea necontenită 
a relațiilor de prietenie dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre. (Aplauze puternice, prelungite).

Aș vrea, de asemenea, ca, în nu
mele dumneavoastră, al tuturor, să 
exprim tovarășului Ceaușescu și 
celorlalți înalți oaspeți români ru
gămintea de a reveni în provincia 
Liaoning ca să vadă dacă dumnea
voastră ați obținut rezultate, dacă 
ați progresat sau nu. Sîntem de 
acord? (Aplauze puternice). Dacă 
da, aplaudați! (Aplauze puternice, 
indelungate).

(Urmare din pag. I)
industriei naționale ce aduc o 
importantă contribuție la pro
gramele de modernizare a eco
nomiei tării, au salutat cu bucu
rie și înaltă considerație vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
dînd totodată glas convingerii 
că dialogul la nivel înait româ- 
no-chinez ce se desfășoară in a- 
ceste zile va duce la extinderea 
și adincirea relațiilor dintre cele 
două partide, țări și popoare.

...Ora 16,30. într-o atmosferă 
entuziastă. întreaga asistentă 
salută, prin aplauze prelungite. 
Sosirea distinșilor oaspeți din 
Republica Socialistă România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. înso
țiți de tovarășul Hu Yaobang.

în prezidiul adunării mai iau 
loc conducători ai organelor lo
cale de partid și de stat — Li 
Huan, locțiitor al primului se
cretar al Comitetului provincial 
Liaoning a! P.C. Chinez. Hu 
Yimin. secretar al Comitetului 
provincial Liaoning al P.C. Chi
nez, viceguvernator al provin
ciei Liaoning. Li Tao. secretar 
al Comitetului provincial Liao
ning, prtm-secretar al Comite
tului municipal Shenyang al 
P.C. Chinez-

Au fost intonate imnurile de 
stat a.le Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Chineze. Pionieri au oferit oas
peților frumoase buchete de 
flori.

Sentimentelor nutrite de popu
lația orașului Shenyang și a pro- 
vinci«i Liaoning, gindurilor de 
bucurie, satisfacție și mindrie 
de a participa la această intilni- 
re cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a dat glas Li Huan. 
locțiitor al primului secretar al 
Comitetului provincial Liaoning 
al P.C. Chinez, care in cuvintul 
rostit la deschiderea mitingului 
a subliniat :

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
marele prieten al poporului chi
nez, la capătul unei călătorii de 
zece mii de kilometri, a sosit 
ieri la Beijing, capitala tării 
noastre, iar astăzi se află in vi
zită la Shenyang, fapt care con
stituie pentru noi o cinste deo
sebită. în numele Comitetului 
provincial Liaoning al Partidu
lui Comunist Chinez, al guver
nului popular provincial, al tu
turor membrilor de partid și al 
intregii populații din provincia 
Liaoning, adresez tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu și tuturor inal- 
ților oaspeți români cel mai căl
duros salut de bun venit.

Alături de intregul nostru po
por, și populația provinciei Liao- 
ning so bucură din toată mima 
de marile victorii . și mărețele 
realizări obținute de poporul 
frate român, sub conducerea to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
a Partidului Comunist Român, 
atil in lupta pentru apărarea in
dependenței naționale și a su
veranității de stat, cit și in toate 
domeniile construcției socialist^.

Ținem, de asemenea, să in
formăm cu satisfacție pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și pe 
ceilalți inalți oaspeți români că 
populația provinciei noastre, sub 
conducerea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
traducind temeinic in viață li
nia și orientările politice trasa
te de partidul nostru dc la cea 
de-a 3-a plenară a celui de-al 
11-lea Comitet Central al parti
dului, a obținut realizări uriașe 
pe toate fronturile construcției, 
situația politică cunoscind o sta
bilitate ascendentă, iar situația 
economică o îmbunătățire tot 
mai m Vom depune in con
ți’nare toate eforturile pentru 
făurirea în bune condiții a ci
vilizației socialiste materiale și 
spirituale.

Prezenta vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu tn Liaoning 
ne-a adus sentimentele de pro
fundă prietenie ale poporului 
român, ceea ce va rămine veșnic 
in inima populației din Liaoning. 
Noi, populația p-mi- ciel Liao
ning, vom i ..sidera actuala 
vizită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu drept un impuls care 
ne va însufleți să aducem con
tribuții la consolidarea și dez
voltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre".

în timpul cuvlntăriior rostite 
la miting de tovarășii NICOLAE 
CEAUȘESCU și HU YAOBANG, 
cuvîntări urmărite cu deosebit 
interes, întreaga asistentă a sa
lutat cu aplauze îndelungi gin-' 
durile de profundă prietenie si 
colaborare exprimate reciproc, 
asociindu-se deplin si entu
ziast satisfacției comune a con
ducătorilor celor două partide 
pentru rezultatele dialogului pe 
care îl poartă.

în încheierea mitingului s-a 
intonat „Internaționala".

La plecarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășul 
Hu Yaobang, cei peste 10 000 de 
oameni prezenti au aplaudat cu 
însuflețire, exprimindu-și astfel 
bucuria de a fi participat la o, 
sărbătoare a prieteniei pe care 
o vor păstra mereu in inimile 
lor, ca un moment din timpul 
socialist in care România și 
China și-âu edificat și consoli
dat trainice legături.



PAGINA 4 SC1NTEIA - joi 15 aprilie 1982

iFAPTUL I

I
I

I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

DIVERS
Taragotul lui 
Dumitru Fârcaș

Săptămina trecută, revista 
„Flacăra" semnala faptul că bi
necunoscutului interpret al fol
clorului transilvănean Dumitru 
Fărcaș i se furase taragotul. 
După investigațiile întreprinse 
de lucrătorii de miliție din Bra
șov, autorii furtului au fost de
pistați : Mircea Andronic și Di- 
del Rlpă, ambii din Botoșani. A 
doua zi după ce l-au furat, cei 
doi indivizi au plecat la Bucu
rești să-l vindă. Și l-au vindut 
cu 1 500 lei unui oarecare chi
lipirgiu, numit Mielu, care a fost, 
după alte investigații, identifi
cat in persoana lui Mielu Bi- 
bescu, „colaborator" la restau
rantul „Căprioara". Datorită 
muncii pline de abnegație a oa
menilor legii, Dumitru Fărcaș 
reintră in posesia valorosului 
instrument.

Ingeniosul 
gospodar

Ștefan Pihtea este gestionarul 
magazinului metalo-chimice al 
cooperativei de consum din To- 
praisar, județul Constanța, iar 
in timpul liber — un gospodar 
destoinic. An de an, din grădi
na personală el a obținut cite 
două-trei culturi de legume și 
zarzavaturi, din care o mare 
parte le-a contractat cu statul. 
Mai crește in gospodăria pro
prie păsări și animale. A incne- 
iat in acest an contract cu sta
tul pentru a livra un tăuraș in 
greutate de 400 kg, un porc și 40 
de păsări.

Pentru a-și folosi mai bine 
timpul la lucrările agricole din 
gospodăria lui a început, cu for
țe proprii, să se „autoutileze". 
Tractarea plugului, a prășitoarei 
ți rariței o face cu un motoraș 
de la o motoretă „Mobra", - iar 
pentru pregătirea hranei anima
lelor și-a amenajat o bucătărie 
furajeră, dotată cu un mic tocă
tor. Despre toate astea el are 
o vorbă : „Cind vrei să faci ceva 
bun și cu folos nu se poate să 
nu poți".

Are dreptate !

Taximetrist 
de ocazie

o margine a Timișoarei, 
zorilor a scos la... iveală

La 
ivirea 
un autoturism staționat, in chip 
nefiresc, chiar in mijlocul dru
mului. De ce așa, și na cum tre
buia, am aflat din ziarul „Dra
pelul roșu". Proprietarul, său. 
Petre Bălăiță, plecase cu noap- 
tea-n cap de acasă să-și ofere 
serviciile de... taximetrist 
lătorilor care sosesc cu _ _ ....
In timpul unei astfel de curse, 
pasagerii de ocazie pe 
transporta pină la marginea 
orașului l-au silit pe cel de la 
volan să oprească drept in mij
locul drumului, l-au bătut măr 
și au luat-o la sănătoasa.

Victima propriei sale lăcomii, 
P.B. și-a spus și spune cui vrea 
să-1 asculte și să învețe din pă
țania lui : „Cine-o mai face ca 
mine..."

Aviz amatorilor I

L-a apucat 
amețeala

Control inopinat la ieșirea din 
schimbul al doilea la Fabrica 
de bere și malț din Bistrița. Spre 
ieșire se îndrepta și Dumitru 
Hangan, de fel din Prundu Bîr- 
găului și de profesie electri
cian. După cum mergea și vor
bea, se vedea de la o poștă că 
în timpul programului se ocu
pase mai mult cu degustatul 
berii decît cu munca. In plus, 
mai avea asupra lui și opt sticle 
cu bere, ca să continue „degus
tarea" acasă. Văzînd că e vorba 
de control, D.H. a încercat să 
dea bir cu fugiții. N-a tnai apu
cat. Judecat în fața colegilor de 
muncă, electricianul a fost con
damnat la două luni, timp in 
care va medita la remedierea 
scurtcircuitului din comporta
rea lui.

Atracție 
zoologică

Marea atracție pentru micii 
vizitatori ai Grădinii zoologice 
din Birlad o constituie cele trei 
familii de maimuțe ghidușe. Dar 
iată că, odată cu primăvara, 
una dintre cele trei perechi se 
detașează de celelalte „vedete" 
aducind pe lume un foarte sim
patic pui de maimuță, care face 
fel de fel de giumbușlucuri, in
tru deliciul micilor vizitatori — 
și nu numai al lor.

Dar și mai relevant este fap
tul că, după cum susțin spe
cialiștii, înmulțirea in captivita
te a respectivei specii de mai
muță este un fapt extrem de 
rar. Un adevărat eveniment zoo. 

„Chilipirul"
Ștefan Sălișteanu (strada 

Ghioceilor nr. 19) și Gigei 
Gheorghe (strada Victoriei, blo
cul 10) din Brăila iși luaseră obi
ceiul să plece cu „colindul" prin 
restaurante. Treceau de la o 
masă la alta și cum vedeau 
pe cite unul căzut bine de tot 
in mrejele lui Bacjius ii șopteau 
la ureche : „N-ai nevoie de... 
cutare lucru ?“ Dacă cel între
bat răspundea că are, cei doi 
aveau replica pregătită : „Chili
pir, nu altceva, dar banii jos I 
Un atonto de 400. Nici un 
mai puțin". De la unii, mai 
cumspecți, se „mulțumeau" 
cu două-trei sute. După ce 
promiteau marea cu sarea, 
doi chilipirgii plecau in

ca
trenul.
care-i

I
I

ban 
cir- 

și 
le 

cei 
.... _....... r__________ altă 
parte in căutare de noi clienți. 
Pină au dat și peste cineva care 
tocmai le luase urmele.

Și e lesne de înțeles ce-a 
mat : l-au urmat !

ur-

Rubrică realizată da 
Petre POPA 
și corespondenții „Scînteii
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0 PRIMĂVARĂ A MUNCII TEMEINICE, 
A EFORTULUI NEÎNTRERUPT

TRANSMITERE LA FAȚA LOCULUI BRIGADA DEREPORTERIAI„SClNTEII^

în Cîmpia Buzăului, semănatul 
a intrat în ultima fază

Pină în seara zilei de 14 aprilie unitățile agricole 
cooperatiste și <le stat din județul Buzău au însănițn- 
țat 80 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva 
în această primăvară. Principala urgență a săptăminii 
in curs o constituie porumbul, cultură care va ocupa 
79 850 hectare, din care 56 870 au fost însămînțate. La 
aceeași dată, în 18 cooperative agricole s-a încheiat 
semănatul porumbului și in cursul zilei de azi există 
toate condițiile ca alte 26 de unități cooperatiste și de 
stat să termine această importantă lucrare. Totodată, 
s-a trecut cu toate forțele la însămințarea celor 5 000 
hectare cu soia și a inceput semănatul fasolei de cimp 
pe 5 400 hectare. In această săptămină hotăritoare in

ce privește încheierea campaniei de însămînțare a 
porumbului și a celorlalte lucrări de primăvară, deși 
in multe zone ale județului a plouat, viteza zilnică 
la pregătirea terenului a fost de 8 500 hectare, iar la 
semănat de 8 000 hectare. începind de ieri, in județul 
Buzău s-a declanșat o amplă campanie de intrajuto- 
rare cu forțe mecanice și umane intre cele 14 con
silii agroindustriale.' De exemplu, 6 formații de me
canizatori din fonsiliul Balta Albă s-au deplasat in 
consiliul Rimnicu Sărat, alte 8 formații de la Poșta 
Cîlnău — la Mihăilești, pentru ca în toate cele 14 
consilii semănatul porumbului să se încheie pină Ia 
17 aprilie.

PE PRIMUL PLAN - PORUMBUL!
Stadiul însâmînțdrilor la data de 14 aprilie

- Cit mai aveți de
semănat ?

- Puneți întrebarea 
' cu întîrziere!
Rapidul 55 de Iași a oprit luni 

și în gara din Săhăteni. Profităm 
de șansa și coborîm. E înspre seară 
și vrem să vedem aici cum și cind 
se încheie „ziua de lucru lumină", 
cum se reaiizeaza din mers pre
luarea tractoarelor și mașinilor ce 
lucrează la pregătirea terenului in 
schimbul II, de noapte. La intra
rea in sat dăm de sediul S.M.A. 
Intrăm pentru a primi primele 
informații asupra locurilor unde 
se află principalele puncte de lu- , 
cru. Paznicul, Dumitru Mardan, 
nu poate să ne spună decît' că șe
ful său, tovarășul Teodor Tudor, 
directorul S.M.A., este plecat la 
județ împreună cu organizatorul 
de partid. Nu spunem cu voce 
tare ce gîndim noi despre aseme
nea ședințe, dar consemnăm in 
carnet o primă abatere de la in
dicațiile date in acest sens. Ridi
căm receptorul telefonului insta
lat în hol și-o rugăm pe centra
listă să ne ajute să-i găsim pe 
ceilalți oameni din conducerea co
munei antrenați direct in desfășu
rarea acestei campanii. La apelul 
nostru răspund prezent primarul 
comunei Săhăteni, tovarășul Gheor
ghe Beșleagă, și economistul-șef al 
consiliului agroindustrial, tovară
șul Gheorghe Chioveanu. Le măr
turisim intenția pentru care ne-am 
oprit la Săhăteni și-i rugăm să ne 
însoțească in cimp pentru a ve
dea cum lucrează schimburile de 
noapte. „Ați intirziat. Cu forțele 
pe care le avem, in cel mult o zi 
terminăm nu numai pregătirea te
renului, ci și semănatul" — ne răs
punde primarul comunei. Consultăm 
operativa consiliului agroindustrial 
și constatăm că in această situație 
se mai află alte patru cooperative 
agricole.

Am consemnat deci aici, la Să
hăteni, un prim mare succes al ac
tualei campanii agricole- din jude
țul Buzău : încheierea insămftițării 
porumbului, a celorlalte culturi de

primăvară. Amînăm pentru a doua 
zi consemnarea altor asemenea 
fapte.

E întuneric beznă și ne dăm sea
ma numai la lumina primelor ful
gere că cerul s-a acoperit de nori 
grei. Pe măsură ce ne apropiem 
de Buzău vîntul se intensifică și 
e limpede că de data aceasta ploaia 
nu ne va mai ocoli. Peste mai pu
țin de o oră, pe o bună parte a 
Cimpiei Buzăului ploua de parcă 
turna cu găleata. O ploaie care i-a 
stinjenit pe mulți de la semănat, 
dar care a bucurat pe toată lu
mea. Este tocmai ceea ce trebuia 
pentru ca semănăturile să răsară 
și să pornească în vegetație.

întrajutorarea - 
gîndită și după 

criterii economice
Pe ansamblul agriculturii jude

țului Buzău au mai rămas de se
mănat circa 38 000 hectare cu di
ferite culturi. Angajamentul asu
mat este de a încheia această lu
crare în 2—3 zile. Ampla mobili
zare de forțe, răspunderile concrete 
stabilite și urmărite îndeaproape 
de comandamentele comunale pe 
fiecare formație de lucru au avut 
și au darul să grăbească ritmul 
lucrărilor, să asigure pretutindeni 
realizarea vitezelor zilnice stabilite. 
De aceea, de acum în multe loca
lități din județul Buzău, la între
barea „Cum stați cu semănatul cul
turilor de primăvară, tovarășe pri
mar primim același răspuns ca 
la Săhăteni : „Ați intirziat, mij
loacele noastre mecanice au fost 
trimise în ajutorul Altor unități", 
întreaga ’ acțiune de întrajutorare 
se desfășoară in mod organizat și 
mai alfes operativ și>'eficient. Spre 
deosebire de. alți ani, „întrajuto
rarea" nu mai este concepută ca‘ o 
acțiune de mari proporții care să 
antreneze toate forțele mecanice. 
Practic, sint sprijinite doar uni
tățile agricole efectiv rămase in 
urmă, respectiv cele unde semă
natul s-ar prelungi cu 3—4 zile 
peste termenul fixat. Și aceasta 
din două considerente : 11 în con
dițiile județului Buzău, perioada 
optimă pentru însămințarea porum

bului, soiei și fasolei este socotită 
pină la 25 aprilie. Or, in județ, 
lucrările sint atit de avansate incit 
practic toate unitățile au posi
bilitatea să încheie cu forțele pro
prii aceste lucrări cel tirziu pină 
la 22 aprilie. Indicația comanda
mentului județean este însă de a 
devansa cu cel puțin 2 zile chiar 
și acest termen, iar în cazul po
rumbului cu 3—4 zile. 2) Spre 
deosebire de alți ani. în noile con
diții de organizare a muncii cresc 
foarte mult atribuțiile și răspun
derile formațiilor de mecanizare, 
respectiv ale fermelor în realiza
rea producțiilor planificate, în ges
tionarea bunurilor materiale și fi
nanciare, știut fiind că retribuirea 
mecanizatorilor și cooperatorilor se 
face în funcție de rezultatele ob
ținute de unitatea în care lucrează 
fiecare. In această situație toate 
formațiile de mecanizare sînt 
direct interesate in a executa ou 
forțe proprii întregul volum al lu
crărilor din ferma respectivă, orice 
ajutor din afară fiind acceptat nu
mai atunci cînd există riscul ca o 
formație să nu se poată încadra cu 
lucrările în termenul stabilit. La 
aceste considerente ar mai trebui 
adăugat și un alt fapt, mărunt la 
prima vedere, dar deosebit de sem
nificativ prin implicațiile sale : se
mănatul în sine ca lucrare nu 
mai este apreciat aid doar ca o 
acțiune care cuprinde sectorul so
cialist al agriculturii. Fiecare for
mație de mecanizare are in răs-

■ pundere și executarea lucrărilor 
mecanice pe loturile personale ale 
membrilor cooperatori care lucrea
ză in ferma respectivă, astfel încit 
se consideră că s-a încheiat semă
natul doar atunci cînd practic pe 
teritoriul comunei sau al satului 
nu mai există nici un petic de pă- 
mint necultivat. Merită a fi evi
dențiat in acest sens insușl faptul 
''că1 "este ’pentru prima dată cind 
organele județene urmăresc și a- 
preciază mersul lucrărilor prinlr-o 
singură operativă care cuprinde 
întreg teritoriul arabil al județu
lui. Și este absolut normal să fie 
așa în condițiile în care incepînd 
cu acest an gospodăria personală 
urmează să dețină ponderea prin
cipală în asigurarea consumului 
familial. Ținînd seama de toate 
aceste criterii, în ultima sa ședin
ță de analiză, comandamentul ,ju-

Fină pe data de 14 
aprilie porumbul a fost 
insămințat pe 806 938 
hectare, ceea ce re
prezintă 37 Io sută din 
suprafața planificată 
in sectorul socialist al 
agriculturii. Toate ju
dețele din sudul ș> 
vestul țării trebuie să 
încheie această lucra
re pină simbătă, cel 
tirziu duminică 18 a- 
prilie. Pentru aceasta 
se cere să fie folosite 
din plin toate mijloa
cele mecanice - zi și 
noapte - pentru reali
zarea vitezelor de lu
cru stabilite pe fiecare 
județ în parte. Aceasta 
cu atît mai mult, cu cit 
ritmul actual este ne
corespunzător. In ziua 
de 14 oprilie s-au se
mănat în total 188 63? 
hectare, adică numai 
jumătate din viteza 
planificată.
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Rezultatele din ultima lună
obligă la perseverență

însemnări despre munca petroliștilor din Schela Cartojani—Giurgiu
Petroliștii Schelei de extracție Car-*  

tojani — Giurgiu au primit cu mare 
bucurie vestea decorării colectivului 
lor cu „Ordinul Muncii" clasa I pen
tru merite deosebite in realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan pe anul 
1981. O înaltă prețuire acordată de 
conducerea partidului și statului 
muncii acestor oameni harnici care 
au acționat cu toate forțele să 
transpună în fapte însuflețitorul 
îndemn adresat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tuturor petroliștilor țării 
de a asigura?-din producția internă, 
cantități sporite de țiței. în anul 
1981, mobilizîndu-se exemplar și 
desfășurînd o serie de acțiuni teh
nice in vederea perfecționării acti
vității productive, petroliștii de aici 
au extras , peste plan 3 652 tone de 
țiței.

Pornind de la rezultatele consem
nate in anul trecut, sondorii de la 
Cartojani au adresat tuturor colecti
velor de petroliști din țară o insufle- 
țitoare chemare la întrecere pentru 
anul’ 1982. Printre altele, s-au anga
jat să depășească producția fizică 
planificată cu 15 000 tone țiței și 5 
milioane mc gaze utilizabile. Un an
gajament mobilizator, dacă ne gîn
dim că depășirile de producție din 
anul 1981 au devenit în acest an 
obligații de plan. S-au luat din timp 
măsuri tehnice și organizatorice, 
dar, mai presus de orice, s-a pus un 
accent deosebit pe extinderea și ge
neralizarea experienței bune a bri
găzilor de sondori, a brigăzilor de 
intervenții, a specialiștilor.

Directorul schelei, inginerul Aurel 
Brașov, referindu-se la angajamen
tele asumate, ne-a spus : „Secretarul 
general al partidului ne-a cerat la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. să 
manifestăm o înaltă responsabilitate 
fată de cuvîntul dat. La noi în uni
tate singura măsură a vorbelor vor 
fi faptele de muncă. în lunile de iar
nă am avut greutăți mari cu gerul, 
cu timpul nefavorabil, dar am re
marcat Ia toți oamenii noștri dorința 
fermă de a depăși toate dificul
tățile. în munca petrolistului starea 
vremii are importanță destul de 
mare, Insă ea nu este de natură să-i 
influențeze moralul, să demobilizeze".

într-adevăr. In momentele cele mal 
grele, exemplul de abnegație in 
muncă al brigăzilor Iui Marin Bă- 
lașa și Radu Soare au avut un 
efect tonic asupra tuturor petroliști

lor. în primele luni ale acestui 
an s-a desfășurat o activitate intensă 
de extindere a metodelor moderne 
de producție in vederea utilizării în
tregii capacități a sondelor. Una din 
preocupările de cea mai mare im
portanță pentru comitetul de partid 
și conducerea schelei a constituit-o 
realizarea factorului final de re
cuperare planificat. Trei brigăzi 
specializate, constituite pentru apli
carea măsurilor de creștere a fac
torului final de recuperare a țițeiu
lui din zăcămînt, au efectuat oină 
acum mai bine de 120 de opera
țiuni de sporire a randamentu
lui sondelor prin injecție tehnologi
că și 11 operațiuni de convertire 
pentru injecție a unor sonde ce au 
avut, altă destinație. S-a intensifi
cat injecția pe straturile Carto
jani, Preajba și Siliștea, inițiindu-se, 
totodată, un nou și valoros experi
ment pe zăcămintul de la Șopîrlești.

Pentru a atrage la aceste acțiuni 
pe toți petroliștii, pentru a le sti
mula inițiativele gospodărești, prin 
grija conducerii schelei s-a explicat 
fiecăruia in parte eficiența așezării 
pe baze moderne a extracției de ți
ței. Așa s-a ajuns ca, aplicîndu-se 
metoda de exploatare prin gaz-lift, 
la unele sonde care aveau un ran

dament de numai 2—3 tone pe zi, 
producția zilnică să crească la 20—30 
tone pe zi. Extinderea acestei meto
de Ia 23 de sonde s-a soldat cu un 
aport suplimentar de peste 300 tone 
țiței extras pe zi. De asemenea, 
efectuarea a 27 de tratamente cu 
ACOR pentru extinderea duratei de 
funcționare a pompelor’ de fund a 
determinat un spor de 80 tone țiței, 
iar prin tratamente de stimulare a 
afluxului de fluid la 25 de sonde s-a 
obținut un plus de producție de 150 
de tone țiței.

Aplicarea metodelor amintite pre
supune întronarea unei ordini și dis
cipline desăvîrșite. Pentru aceasta 
comitetul de partid a desfășurat 
o serie de acțiuni politico-educative. 
Toate aceste măsuri au inceput să-și 
arate roadele : de la mijlocul lunii 
martie se obține o producție con
stantă de țiței, realizindu-se zilnic o 
depășire cu 25 de tone a planului. 
Astfel au fost recuperate tn bună 
parte unele nerealizări din primele 
două luni ale anului, urmînd ca din 
luna mai să se producă țiței peste 
prevederi.

Petre CRISTEA
corespondentul „Scînteii*

dețean pentru agricultură a dispus 
ca in această primăvară să fie 
sprijinite cu forțe mecanice in 
principal patru consilii agroindus
triale : Rușețu, Mihăilești, Stilpu și 
Pogoanele. Spre unitățile de aici 
rămase in urmă au fost și sînt in 
curs de trimitere 20 formații com
plexe de mecanizare, adică forma
ții care să execute în flux toate 
lucrările — de la pregătirea tere
nului și erbicidat pină la semănat.

De ce alte indicații 
mai e nevoie pentru 
aplicarea unui act 
normativ validat de 
practică încă îna
inte de a fi emis?

Dintre zonele unde existau con
diții să se poată lucra după ploaia 
de luni noaptea am ales consiliile 
agroindustriale Rimnicu Sărat și 
Ziduri. Pornim intr-acolo nu la 
primele ore ale dimineții și nici 
eu mari speranțe. Cuim ieșim din 
Buzău, pe una din solele C.A.P. 
Posta Cilnău vedem două semănă
tori care lucrau In toată regula. 
Pășim pe urmele lor și ne dăm 
seama că specialiștii de aici au 
apreciat exact, momentul reluării 
semănatului. Este drept că in clipa 
aceea nu se mai găsea nici unul 
la punctul de semănat, dar frații 
Ion și Constantin Poșăceanu aflați 
la volanul tractorului își făceau 
datoria in mod exemplar. De la 
ei aflăm că, de fapt, unitatea nu 
mai are de semănat decît oele 15 
hectare pe care se grăbeau să le 
încheie pină spre seară. „Bătaia 
mare este acum la vie. in grădină și 
pe loturile personale. Acolo trebuie 
să fie și șeful nostru de fermă". 
Mulțumim pentru • informație și 
continuăm diurnul spre consiliul 
agroindustrial Ziduri. Pe măsură 
ce ne apropiem, urmele ploii sint 
tot mai evidente. Este ora 11 și la 
ferma nr. 1 a C.A.P. Bălăceanu 
toate tractoarele și mașinile agri
cole se aflau parcate in tabăra din

cimp. Mecanizatorii, 12 la număr, 
erau prezenti toți la datorie, unii 
reparind cite ceva, alții stînd de 
vorbă și îndemnînd din cind în 
cind pe cite unul să mai încerce 
o dată intrarea cultivatorului în 
brazdă. Nu, nu se putea incepe 
încă. Nici o parcelă nu devenise 
bună pentru semănat. Poate mai 
tirziu, de la ora 14 incolo. Intrăm 
în vorbă cu ei și deși practic stă
teau, cum, s-ar zice pe banii lor, 
toți socotesc ploaia ca o binefa
cere. „Pierdem noi acum o ju
mătate de zi, dar uitați-vă la 
cîmpul ăsta semănat cu sfeclă. Ieri 
la prinz nu se vedea nimic, totul a 
răsărit in dimineața asta". Cel ce 
ne vorbea era mecanizatorul Ștefan 
Ioniță, un om aflat in meserie de 
30 de ani. Profităm de răgazul lor 
prelungit și-l întrebăm dacă fhrma 
de organizare pe formații de me
canizare integrate în cadrul ferme
lor de producție este mai bună 
decît cele folosite pină acum. Nu 
ne răspunde doar el, ci un „cor de 
12 voci" cu un „da" atit de apăsat 
incit înțelegem că nu este un răs
puns de complezență. Dintre multe 
alte argumente in favoarea acestei 
forme de organizare reținem doar 
trei : 1) Faptul că într-un an cu o 
desprimăvărare tîrzie s-a realizat 
nu numai cea mai scurtă cămpanie 
agricolă, dar ■ și cea mai timpurie. 
2) Calitatea lucrărilor — mai bună 
decît oricind. 3) O nouă coeziune 
intre mecanizatori și cooperatori 
care participă la activitatea fermei 
respective, bazată nu numai pe in
teresul de a spori producția, ci și 
pe sentimente care vor suda acest 
colectiv eterogen pină mai ieri în- 
tr-o adevărată familie.

Oprim la sediul C.A.P. Bălăceanu, 
nu pentru a-i întreba despre sta
diul lucrărilor, intrucît știam de’la 
mecanizatori că ' în cel mult o zi 
semănatul se va încheia șl aici. 
Scopul documentării era de a vedea 
în ce măsură s-au materializat 
noile reglementări privind conlu
crarea între cooperativele agricole 
și stațiunile de mecanizare, precum 
și cele ce privesc angajarea pro
ducției în acord global. Am între
bat deci care este cadrul legal de 
conlucrare intre mecanizatori și

șeful fermei vegetale, respectiv 
cum vor lucra aceștia împreună cu 
cooperatorii la prășitul sfeclei, de 
exemplu, lucrare care va incepe 
peste cîteva zile. De la inginerul- 
șef al cooperativei, tovarășul Aurel 
Tulin, aflăm că lucrurile nu sint 
clare și nici soluționate, nici măcar 
in ce privește integrarea reală a 
mecanizatorilor in cadrai fermelor J 
de producție, statutul lor in dubia 
calitate de mecanizatori și coope
ratori. Practic, nu s-a făcut nimic 
altceva decît să se repartizeze trac
toarele pe ferme. Predarea efecti
vă a mașinilor pentru a fi folosite 
pe bază de contract nu s-a făcut, 
astfel incit șeful de fermă nu este 
in măsură să gestioneze baza ma
terială repartizată și nici să folo
sească mecanizatorii fără asenti
mentul șefului secției de mecani-, 
zare. Apoi, cu toate că ne aflăm la*  
sfirșitul campaniei agricole de pri
măvară, cooperativele agricole nu 
cunosc tarifele pentru lucrările me
canice, ceea ce duce la perturba
rea activității. Pe de altă paria 
însă, nici conducerea cooperativei 
agricole nu a încheiat angajamen
tele de acord global cu membrii 
cooperatori, din motive pe care cei 
ce răspund de această problemă nu 
au fost dispuși să le mărturisească. 
Ridicăm aceste probleme acum cind 
Încă se mai poate face ceva pentru 
soluționarea lor.

Ce se cuvine de subliniat in 
loc de concluzii ? Dacă ne refe
rim strict la desfășurarea pro- 
priu-zisă a campaniei agricole, 
atunci spunem cu toată convin
gerea că se lucrează bine șl chiar 
foarte bine in multe locuri. Atit 
in ce privește folosirea utilaje
lor (dovadă e faptul că luni, in
tr-o zi normală de muncă, vite
za la semănat a ajuns la 8 060 
hectare), cit și in organizarea 
muncii, calitatea lucrărilor. Me
canizatorii, cooperatorii, specia
liștii înțeleg să-și facă datoria 
in mod exemplar.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP
Stellan CHIPER

Festivalul de teatru 
„Contemporan ’82“

La Brașov se află In curs de 
desfășurare Festivalul de teatru 
„Contemporan ’82“ — ediția a 
V-a (10—17 aprilie), la care par
ticipă Teatrul Național din Tg. 
Mureș (secția română), Teatrul 
„C. I. Nottara" și Teatrul de co
medie din București, teatrele de 
stat din Botoșani („Mihai Emi- 
nescu"). Bacău („Bacovia"), 
Teatrul german din Timișoara. 
I.A.T.C. și, bineînțeles, teatrul- 
gazdă. Pe afișul festivalului fi
gurează spectacole cu piese de 
Dostoievski, Victor Rozov, Ed. 
Albee, Dario Fo și Peter Hacks, 
la loc de frunte situîndu-se 
scrierile dramaturgilor români : 
Teodor Mazilu, Marin Sorescu, 
Dumitru Solomon, Ovidiu Ge- 
naru. Realizate în regia lui Ion 
Cojar, Dan Alecsandrescu, Eu
gen Mercus, a- lui Dan Micu, 
Mifcea. Marin, Sergiu Savin ș.a„ 
aceste spectacole prilejuiesc 
publicului brașovean lntilnirea 
cu actori de frunte ai țării, pre
cum și cu interpret! din gene
rațiile mai tinere.

Manifestarea prilejuiește, ca de 
obicei, dialoguri și schimburi de 
experiență cu amatorii de tea
tru și vizitarea unor obiective 
economice ale zonei, lansarea 
unor cărți, inaugurarea unei ex
poziții și se va încheia cu sim
pozionul intitulat „Avem nevoie 
de un teatru revoluționar", sim
pozion care va contribui la im
plicarea și mai energică, dina
mică a dramaturgiei șl a vieții 
scenice in problematica realită
ții și actualității. (Natalia 
Stancub

Încheierea etapei 

republicane 
a olimpiadelor școlare

S-a încheiat etapa republicană a 
olimpiadelor școlare in domeniul 
principalelor obiecte de studiu, care, 
în această vacanță de primăvară, 
s-au desfășurat la Buzău, Baia Mare, 
Botoșani, Galați, Pitești, Suceava și 
Rimnicu Vilcea. Organizate in cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României", olimpiadele vizează for
marea și educarea tineretului pentru 
muncă și viață, temeinica lui pregă
tire profesională, științifică și cultu
rală. Din rîndul cel’or clasați pe pri
mele trei locuri la competițiile de 
matematică, chimie și fizică au fost 
selecționați elevii care vor reprezen
ta culorile patriei la olimpiadele in
ternaționale de profil, organizate — 
ca și pină acum — în cursul vacan
ței de vară.

„INIMĂ TlNĂRĂ"
o producție a studiourilor din R.P.D. Coreeană

Cu prilejul celei 
de-a 70-a aniversări a 
zilei de naștere a to
varășului Kim Ir Sen, 
secretar general al 
C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, 
președintele R. P. D. 
Coreene, alături de 
alte manifestări, în 
Capitală a avut loc o 
„Gală a filmului din 
Rj P. D. Coreeană" 
în care a fost prezen
tată o peliculă de ac
tualitate.

„Inimă tînără", a- 
cesta e titlul ce a fi
gurat pe afișul galei, 
s-a dovedit a fi o 
realizare cinemato
grafică inspirată din 
realități contempo
rane. Spectatorul este 
invitat în perimetrul 
unui șantier de repa
rat nave de pescuit, 
in care se configurea
ză, uneori la o tensi
une maximă, con- 
fruntîndu-se energic 
mentalități vechi și 
noi, numeroase pro
bleme ale construcției 
socialiste în R. P. D. 
Coreeană. Unele din
tre problemele rele
vate de film țin de 
conduita în muncă — 
domeniu tratat soli
dar cu cel al atitudi
nilor în sfera vieții 
personale. Se propun 
modele și se fac ape
luri la responsabilita
te, spirit de echipă, 
altruism și generozi
tate pentru binele tă
rii, concomitent cu 
chemarea la o caldă 
înțelegere a structurii 
sensibilității umane. 
Alte aspecte contura
te in „Inimă tînără" 
sint mai direct legate 
de producție (căi de 
îndeplinire a planului, 
de depășire a lui, de 
evitare a inflației de 
cadre etc). Totuși, 
mai presus de creația 
materială (în film se 
vorbește insistent de 
inventarea unui aliaj 
metalic care să înlo
cuiască o materie pri
mă de import), în 
centrul filmului se 
află idealurile de 
creație morală, da

transformare spiri
tuală a oamenilor — 
sub semnul menține
rii vii a convingerilor 
și elanului revoluțio
nar, a spiritului de 
dăruire, a puterii de 
continuă autodepășire 
și perfecționare, a ra
cordării strinse a in
dividului la viata so
cială și politică. Vom 
cunoaște in „Inimă 
tinără" multe chipuri 
de Oameni din R. P. D. 
Coreeană : muncitori, 
tehnicieni, ingineri, co
mandanți de nave, ac
tiviști de partid, băr
bați și femei capabile

șl energice, ce se im
plică tumultuos in 
noua viață. Vom asis
ta la conflicte profe
sionale nu lipsite de 
ecouri, trăiri sufle
tești, mai personale. 
Vom urmări acte de 
eroism. „Inimă tînă
ră" are în central său 
u eroină tinără, mem
bră a comitetului de 
partid. Prin ea, ci
neaștii coreeni propun 
un model de conștiin
ță a răspunderii, am 
spune istorice, și a 
„misiunii de îndepli
nit" in numele tradi
țiilor revoluționare și 
idealurilor prezentu
lui, un model de dă
ruire și de pricepere ; 
exemplul luminos al 
unei activiste capa
bile de a se apropia 
de sufletul oamenilor, 
a-i convinge, o fe
meie capabilă de a 
învinge dificultăți de 
tot felul. Eroina îm
bină căldura vorbei 
cu exemplul faptei, 
intuiește inteligent 
propunerile noi și va
loroase și le sprijină 
cu curaj și tact in 
același timp, pune 
umărul la greu, ris- 
cîndu-și chiar viata 
intr-o experiență de 
laborator absolut ne

cesară bunului mers 
ai producției.

Sint emoționante re
feririle ce se fac în film 
la exemplul luminos al 
secretarului general 
al C.C. al Partidului 
Muncii, tovarășul Kim 
Ir Sen, referiri ce se 
constituie intr-un poc— 
tret tulburător : un 
portret cind conturat 
cu precizia unor ar
gumente riguroase, 
cind sugerat prin in
termediul impresiilor 
de neșters lăsate în 
adîncul inimilor oa
menilor. Referințele 
la viața sa eroică, la 
exemplul său perso
nal, la cuvintele sale 
înțelepte rostite din 
„inima sa tinără" și 
găsind ecou prelung 
in conștiințe, referin
țele la îndemnurile 
sale, apte să înaripeze 
idealurile și să mobi
lizeze energiile — „pe 
drumul arzător al de
votamentului" — sint 
numeroase. Principiile 
sale morale, sociale și 
politice instituie re
pere, alimentează fer
mitatea convingerilor 
și le transformă in 
acțiune. Patosul său 
revoluționar dinami
zează, înflăcărează
sentimente de dăruire 
pentru desăvârșirea
operei de prefacere 
revoluționară. Nobilul 
său respect fată de 
om, de existentele 
frumoase îndeamnă 
pe oameni să trăiască 
intr-un climat moral 
de sinceritate și puri
tate, să fie generoși și 
sensibili.

„Inimă tinără" — 
film realizat cu simț 
al picturalității și li
rismului (inclusiv mu
zical) și interpretat 
cu gingășie și accent 
apăsat pe stări și 
afecte — se instituie 
astfel Intr-un cald 
omagiu, adus. din 
perspectiva istoriei în 
devenire și a actuali
tății, marelui con
ducător al poporului 
prieten din R- P. D. 
Coreeană.

Natalia STANCU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în momentul părăsirii teritoriului României, după o escală agreabilă In 

frumoasa dumneavoastră Capitală, am plăcerea, de a vă adresa salutările 
mele sincere și profunda recunoștință pentru primirea călduroasă care 

. mi-a fost rezervată de guvernul dumneavoastră pe aeroportul Otopeni. 
1 Impresionat de prietenia dumneavoastră și de cooperarea care unește țările 
! noastre, exprim convingerea că acestea vor continua să se dezvolte și să se 
I consolideze în viitor, In interesul reciproc al celor două popoare.

Cu deosebită considerație,
Lt. colonel

MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA
Președintele

Comitetului Militar de Salvare Națională 
al Republicii Islamice Mauritania,

Șef al statului

—COTIDIAN—
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"

Recepție la ambasada R. P. D. Coreene

■ Colectivul întreprinderii de a- 
parate de măsură și control din 
municipiul Vaslui a asimilat și in
trodus în fabricație trei noi tipuri 
de termostate. Este de subliniat că 
toate componentele acestor termo
state sînț de proveniență româneas
că, iar prin producerea lor în țară 
se renunță la import.

■ In numeroase unități agricoie 
din județul Vîlcea a luat amploare 
creșterea păsărilor și animalelor de 
blană. In prezent, vechi spații neîo- 
losite din cooperativele agricole 
Valea Mare, Laloșu, Puiești și altele 
qu 'ost transformate in crescătorii 
de iepuri.

■ In patru mari cartiere din Cluj- 
Napoca au fost instalate cîte patru 
containere de culoare portocalie. Pe 
primul se află inscripția: „Hîrtie", 
pe ol doilea - „Sticlă", pe al treilea 
— „Textile", pe al patrulea - „Me
tal". O inițiativă valoroasă a celor 
care se ocupă de gospodărirea mu
nicipiului și de colectarea ma
terialelor refolosibile. Bine ar fi ca

i
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Europenele de lupteIeri, in meci amical de fotbal la Ruse

România — Bulgaria 2 — 1
Echipele reprezentative de fotbal 

ale României și Bulgariei — aflate 
in curs de restructurare, după ra
tarea calificării la „El Mundial" 198?
— și-au verificat potențialul pentru 
viitoarele confruntări în Campionatul 
eurppean jucind ieri, in orașul de 
graniță Ruse, un meci amical.

Tinerii noștri antrenori, Mircea Lu- 
cescu și Mircea Rădulescu, au folosit
— Jn absența a patru titulari < lor-, 
dache, Sameș, Iordănescu și Stănes- 
cu — următoarea formație de bază : 
Moraru — Rednic, Ștefănescu. Iorgu- 
lescu, Bogdan — Augustin. Boldni, 
Bălăci, Klein — Gabor, Cămătaru. 
Spre sfîrșitul partidei au mai jucat 
Turcu. Balint (care, cu acest prilej, 
a debutat în naționala de seniori) și 
Ticleanu. La rîndul lor, antrenorii 
bulgari — în absenta a cinci titulari, 
toți de Ia Ț.S.K.A. Sofia, echipă afla
tă in semifinalele C.C.E. — au recurs 
la o formație de bază cuprinzind 
cițîva jucători de la , selecționata 
olimpică.

începutul meciului a aparținut 
gazdelor care, după ce au ratat trei 
ocazii (in minutele 19, 22, 25), au des
chis scorul (min. 35) prin Lohcev, din 
lovitură liberă de la 17 metri. In 
această perioadă, tricolorii noștri au 
evoluat timid și lent, fără a pune 
probleme apărării adverse. Ei șl-au 
revenit însă chiar înainte de pauză
— cind au egalat (min. 44), prin Că
mătaru.

Partea a doua a meciului a fost 
dominată autoritar de echipa Româ
niei, care, prinzind încredere in capa
citățile sale ofensive, a alergat mai

MLOMÎȚA • în organizarea co
mitetului județean U.T.C. Ialomița, 
in sala casei de cultură a sindicate
lor din municipiul Slobozia a avut 
loc ediția a VIII-a a festivalului- 
concurs de muzică populară „Floa
re de pe Bărăgan". Au participat 
soliști vocali și instrumentiști din 
16 județe. (M. Vișoiu).

TELEORMAN • Formații artis
tice ale pionierilor și șoimilor pa
triei din municipiul Alexandria au 
prezentat pe scena casei de cultu
ră un spectacol muzical-coregrafic 
intitulat „Te cintâm, copilărie feri
cită" • La biblioteca orășenească 
din Videle s-a deschis expoziția 
„Cartea tehnico-științifică în spri
jinul producției". (Stări Ștefan).

SUCEAVA • Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă Su
ceava a constituit o' brigadă de au
diență colectivă, formată din acti
viști culturali care se deplasează 
periodic in' localitățile rurale ale 
județului pentru desfășurarea unor 
manifestări educative cu publicul. 
Pină acum au fost organizate ase
menea acțiuni in comunele Rădă- 
șeni, Bunești, Mănăstirea Humoru
lui. (Sava Bejinariu). 

A

astfel de containere să apară șl în 
alte cartiere clujene - și nu numai 
acolo.

■ In cartierul Muzicanți din Plo
iești, in dreptul magazinului alimen
tar Orizont, s-a spart, de aproape 
o săptămînă, o conductă de apă. 
l.a apelurile repetate ale oameni
lor, Serviciul apelor răspunde inva
riabil: „Avem treburi mai urgente. 
Aveți puțintică răbdare!" Cit de 
„puțintică", în condițiile in care 
multă, prea multă apă se duce pe 
„apa sîmbetei"?

■ Sub genericul „Acțiunea 4 000", 
în județul Brăila vor fi antrenate in 
acest an cel puțin 4 000 de gospo
dării ale populației, pentru a livra 
la export 4 000 tone de tomate de 
cea mai bună calitate.

■ Cooperativa „Textila" din o- 
rașul-stațiune Covasna a început 
să fabrice covoare realizate in în
tregime din materiale refolosibile. 
Și, pe lingă faptul că în orice casă 
sint de folos, sint și foarte frumoase.

mult, a pasat deseori in viteză și 
dintr-o bucată, a șutat de multe ori 
și periculos la poartă. Consecință fi
rească, după o suită de trei ratări, în 
minutul 80 â și înscris golul menit să-i 
transpună și pe tabela de marcaj su
perioritatea evidentă pe teren : Bold- 
ni a șutat spectaculos și imparabil 
din lovitură liberă de la circa 25 
de metri. S-a intimplat deci, la 
Ruse, ceea ce se întimplase și in 9 
septembrie 1981 la București, intre 
aceleași reprezentative : gazdele au 
deschis scorul, dar oaspeții au În
vins în final cu 2—1.

în general, putem consemna nu 
numai un rezultat de palmares, ci 
și un joc util și bun al noiț noastre 
echipe naționale. Date fiind circum
stanțele în care meciul s-a desfășu
rat, nu ne grăbim cu laudele la vic
torie, cum nu ne-am grăbit nici cu 
reproșurile la înfrîngere. Așteptăm 
confruntările oficiale. Prima, la 1 
mai la Hunedoara, cu Cipru ; ur
mătoarele. mult mai grele, la toam
nă cu Suedia șl Italia.

Gheorqhe MITROI
• La Buzău, meciul amical de 

fotbal dintre selecționatele de tine
ret ale României și Bulgariei s-a 
încheiat cu victoria oaspeților la 
scorul de 2—1 (2—0) (prin golurile 
înscrise de Rafiev in min. 9 și 37, 
în timp ce de la gazde a marcat 
Ralea, în min. 80.) Tn minutul 73, 
mijlocașul român Minea a ratat □ 
lovitură de la 11 m.

VASLUI • Comitetul municipal 
de partid1 Birlad.a organizat, la în
treprinderea de confecții din locali
tate. unitate fruntașă in Întrecerea 
socialistă pe ramură, un schimb de 
experiență cu tema „Rolul colecti
velor de agitatori in intensificarea 
muncii politico-educative în vede
rea mobilizării oamenilor muncii 
la realizarea sarcinilor economice, 
promovarea progresului tehnic și 
îmbunătățirea calității produselor". 
(Petru Necula).

BACAU • Sub genericul „Flo
rile Trotușului", ansamblul folclo
ric muncitoresc al Combinatului 
petrochimic din Borzești susține 
stagiuni permanente in municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej și în stațiunea 
balneoclimaterică Slănic Moldova. 
Laureat al celor trei ediții ale Fes
tivalului national „Cintarea Româ
niei" și cîștigător al . trofeelor su
preme la festivalurile internațio
nale de folclor din Anglia și Olan
da, ansamblul „Doina Trotușului"

Cu ocazia aniversării a 70 de ani 
de la nașterea tovarășului Kim Ir 
Sen, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, insărcinatul 
cu afaceri ad-interim al acestei țări 
la București, Li Ha Zun, a oferit, 
miercuri, în saloanele ambasadei, o 
recepție.

Au participat tovarășii Tlie Verdet, 
membru al .Comitetului Politic Exe
cutiv ai C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului, Petru Enache, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. "al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Marin Enache, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu

Cronica
La 14 aprilie, tovarășul Aurel 

Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, a pri
mit pe dr. Naser Bataineh, noul am
basador al Regatului Hașemit al

■ în vederea asigurării trans
portului la Tirgul Bucureștilor, 
t.T.B. înființează. în perioada 15 
îprilie — 1 septembrie, următoa
rele trasee : linia 59 de tramvaie 
— intre str. Nuferilor — str. Grai 
Budișteanu — cal. Griviței — str. 
Dlăbucet — bd. Expoziției, cu În
toarcere în bucla de pe bd. Expo
ziției, și linia de autobuze 631, cu

Noutăți pe traseele I. T.B.
• Redarea In circulație a unor linii • Cum se ajunge 

la „Tirgul Bucureștilor" ?

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16. 

17 și 18 aprilie, tn țarâ : Vremea va fi 
răcoroasă eu cerul mai mult noroș. 
Vor cădea ploi temporare ce vor avea 
și caracter de aversă. Cantitățile de 
apă căzute vor atinge pe alocuri 15 li
tri pe mp. La munte lapoviță și nin
soare. Vînt moderat cu intensificări

Campionatele europene de lupte 
greco-romane vor începe sîmbătă in 
orașul bulgar Vama și se vor în
cheia la 20 aprilie, cind vor fi cu- 
noscuți cei 10 noi campioni conti
nentali. în zilele de 21 și 22 aprilie 
sint programate Campionatele euro
pene de lupte „sambo". iar in conti

• Etapa a 4-a Nienburg — Boken- 
burg a competiției cicliste „Turul 
Niedersachsen", printre animatorii 
căreia s-a aflat și rutierul român 
Constantin Căruțașu, a fost domina
tă de evadarea reușită a unui grup 
de 8 alergători, Înregistrați la sosi
re cu un avans de peste 3 minute 
față de grosul plutonului. Cîștigător 
a fost cehoslovacul Alois Trîcka, cro
nometrat pe distanta de 152 km ou 
timpul de 3h 39’ 03”, urmat de Mil
ler (Luxemburg) la 1”, Van Steen 
(Olanda) la 6” șl Constantin Căru- 
țașu (România) la 16”.

Noul lider a! clasamentului indivi
dual este Tricka, secundat de Steen 
la 11”. Clasamentul general pe echi
pe după 4 etape : ,L Olanda 39h 
17’ 34” : 2. Cehoslovacia la 5’ 38” ; 
România la 6’ 25” ; 4. U.R.S.S. la 
9’ 07” ; 5. Polonia la 9’ 16” ; 6. El
veția la 12’ 04” etc.

• Antrenorul reprezentativei mas
culine de baschet a U.R.S.S.. 
Aleksandr Gomelski. a alcătuit un 
prim Iot de 16 jucători în vederea 
campionatului mondial programat 
între 20 august și 3 septembrie in 
Columbia.

în cîteva rînduri

Contribuie la răspîndirea frumoase
lor tradiții folclorice de pe. aceste 
meleaguri. (Gh. Baltă).

OLT • La casa de cultură din 
Balș a’ avut loc simpozionul cu tema 
„Țărănimea, o clasă nouă, stăpină 
pe mijloacele de producție și pe 
roadele muncii sale, participantă 
activă la construcția socialistă a ță
rii", urmat de un spectacol artistic 
susținut de formațiile reprezentati
ve din localitate. (Emilia n Rouă).

SATU MARE • Sub egida consi
liului județean al sindicatelor, a 
avut loc, pe scena casei de cultură 
din Satu Mare, o reușită trecere in 
revistă a unor brigăzi artistice din 
Întreprinderi din județ. Au partici
pat 15 formații din Satu Mare, Ca
ret. Poiana Codrului și alte locali
tăți. (Octav Grumeza)

VtLCEA • Renumitele creatoare 
populgre din județ și-au dat intîl- 
nire in comuna Pietrari, la cea de-a 
12-a ediție a concursului și festiva

lui Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și Socia
le. Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Ion M. Nicolae, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, general- 
locotenent Victor Stănculescu, ad
junct al ministrului apărării naționa
le, reprezentanți ai unor instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești, activiști de*  partid și de stat, 
ziariști.

• UN COMBUSTIBIL 
ECONOMICOS. Bricheta 
cu o Înaltă putere calorică au 
început să fie produse tn Suedia 
prin aplicarea unei invenții a 
inginerului I. Maredo. Agrega
tul realizat de el folosește pen
tru fabricarea brichetelor de
șeuri ale industriei lemnului și 
hirtiei. maculatură si turbă, 
'fără nici un liant. Două 
tone de astfel de brichete dau 
tot atîta căldură cită rezultă din 
arderea unei tone de petrol, dar 
costul este cu 40 la sută mal 
mic, ceea ce a stîrnit un in
teres deosebit. Se are in vedere 
construirea în Suedia a unei re
țele de întreprinderi de briche
tam a deșeurilor pe baza folo
sirii noului agregat.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alțl membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

zilei
Iordaniei in Republica Socialistă 
România, In legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acreditare.

(Agerpres)

traseul Piața Scinteii — Podul Mă- 
râșești (comun cu linia 131), avind 
întoarcerea prin bulevardele Mără- 
șești, Dimitrie, Cantemir. 1848.

■ începînd cu data de mîine. 15 
aprilie, se reia circulația tramvaie
lor de pe liniile 13, 25 șl 37 pe bd. 
Preciziei pînă la Depoul I.T.B. Mi
litari. încheindu-se lucrările de 
metrou in această zonă. (M.B.).

din sectorul nordic in estul tării. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre minus 1 grad șl 9 grade, iar cele 
maxime între 10 și 20 de grade. Pe 
alocuri, dimineața se va produce ceață, 
iar izolat în nord-vestul țării se va 
semnala brumă. în București • Vremea 
va fi răcoroasă cu cerul mai mult no- 
ros. Temporar va ploua. Vint moderat 
cu intensificări la începutul intervalu
lui. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 4 și 7 grade, iar cele ma
xime între 15 și 18 grade. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

nuare, pină la 25 aprilie, se vor des
fășura cele de lupte libere.

Din loturile țării noastre fac 
parte, printre alții. Ștefan Rusu (74 
kg), Ion Draica (82 kg), Nicolae 
Zamfir (57 kg). Ștefan Marian (52 
kg) — la lupte greco-romane — și An
drei Janko (peste 100 kg) și Aurel 
Neagu (57 kg) — la lupte libere.

Din lot tac parte, printre alții, 
Vladimir Tkacenko (2,20 m), Alek
sandr Belostenil (2,15 m), Arvida» 
Sabinas (2,10 m), Serghel Tarakanov, 
Anatoli Mîșkin, Valdis Valters, 
Aleksandr Gusev ri Andrei Ixxpatov.
• în marele premiu „F.I.L.T.*  

după 19 turnee conduce tenismanul 
american Jimmy Connors, cu 1030 
puncte, urmat de Vilas (Argentina) 
975 puncte, Lendl (Cehoslovacia) 635 
puncte și McEnroe (S.U.A.) cu 525 
puncte.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 14 APRILIE
1982

EXTRAGEREA I ^24 40 17 41 36 45.

EXTRAGEREA A II-A : 23 44 5 11 
9 23.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1 186 884 lei, din care 181 157 lei, re
port la categoria 1, 

lului portului popular intrate tn tra
diția culturală a Vilcei, sub gene
ricul „Hora costumelor". In afara 

'concursului propriu-zis,' a mai avut 
loc vernisajul unei expoziții de cu
sături și costume populare, precum 
și întrunirea trimestrială a membri
lor asociației folcloriștilor și etno
grafilor vîlceni. (Ion Stanciu).

CARAȘ-SEVERIN O Ansamblul 
folcloric al întreprinderii miniere 
Moldova Nouă, formație reprezen
tativă de dansuri populare româ
nești și Sîrbești, a prezentat un reu
șit spectacol în stațiunea Băile Her- 
culane. • Tot la Moldova Nouă, 
casa de cultură orășenească a găz
duit o masă rotundă pe tema „Sar
cinile ce revin muncii politice in 
mobilizarea oamenilor muncii la În
deplinirea prevederilor de plan". 
(Nicolae Cătană).

MUREȘ • în sălile Muzeului de 
artă din Tg. Mureș a avut loc ver
nisajul expoziției omagiale re
trospective a pictorului Marius Bu- 
nescu. Lucrările au fost selectate 
din colecții de stat și particulare 
din Capitală și din alte centre ale 
țării. (Gh. Giurgiu).

Tovarășul Kim Ir Sen 
împlinește 70 de ani

Oamenii muncii din România, în
tregul popor român sint alături, din 
toată inima, de poporul prieten co
reean, care sărbătorește astăzi un 
strălucit eveniment : împlinirea a 70 
de ani de la . nașterea tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene. Este un prilej de 
profundă bucurie in viata popoarelor 
țărilor noastre prietene, a forțelor 
progresului și păcii din lume.

Tovarășul Kim Ir Sen, conducă
tor iubit și stimat al poporului co
reean, militant de seamă al mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, și-a consacrat .întreaga viață 
slujirii intereselor vitale ale oameni
lor mupcii, înfăptuirii idealurilor de 
libertate și independență ale poporu
lui coreean, cauzei generale a socia
lismului, progresului și păcii.

Pe drept cuvint se poate aprecia 
că toate marile realizări care au 
schimbat din temelii condițiile de 
viată ale poporului coreean, 

> toate succesele obținute de 
R.P.D. Coreeană pe calea 
transformării sale Intr-un 
stat socialist Înfloritor sint 
indisolubil legate de opera 
istorică a tovarășului Kim Ir 
Sen, de gîndirea și acțiunea 
sa practică în fruntea partidu
lui revoluționar al proletaria
tului.

Tovarășul Kim Ir Sen s-a 
născut la 15 aprilie 1912 la 
Mankiăngde, lingă Phenian, 
într-o familie de patrioți re
voluționari, Pășind din tine
rețe în arena luptei revoluțio
nare, el a fondat „Uniunea 
pentru răsturnarea imperia
lismului", prima organizație 
comunistă din Coreea. Un an 
mai tîrziu, in pofida condiții
lor grele ale ilegalității, el a 
creat „Uniunea Tineretului 
Comunist din .Coreea". Un 
moment important în ridica
rea conștiinței maselor l-a 
constituit adunarea de la 
Kalun a cadrelor de condu
cere ale organizațiilor revo
luționare de tineret, în cadrul 
căreia tovarășul Kim Ir Sen 
a fundamentat necesitatea 
făuririi unui partid al clasei 
muncitoare. Creînd' „Armata 
revoluționară populară", constituită 
din muncitori și țărani, iar apoi „A- 
sociația pentru restaurarea patriei", 

. organism ce reunea toate forțele an- 
tiimperialiste coreene, tovarășul Kim 
Ir Sen s-a situat în fruntea luptei 
maselor populare, a întregului po
por. soldate prin victoria istorică de 
la 15 august 1945 — eliberarea țării 
de ocupația imperialismului japonez.

în această nouă etapă, calitățile de 
conducător ale tovarășului Kim Ir 
Sen și-au găsit noi și ample dome
nii de afirmare. Merite excepționale 
revin în acest sens tovarășului Kim 
Ir Sen pentru intensa activitate des
fășurată după eliberare pentru fău
rirea partidului revoluționar al cla
sei muncitoare. Ca urmare, in oc
tombrie 1945 a luat ființă Partidul 
Comunist din Coreea, eveniment 
care a încununat lupta îndelungată 
a poporului coreean împotriva domi
nației străine și asupririi feudale, 
pentru eliberare națională și socia
lă. în urma fuziunii partidului co
munist și partidului neodemocratic, 
a luat ființă Partidul Muncii din 
Coreea.

Tovarășul Kim Ir Sen a desfășurat 
o intensă activitate politico-organi- 
zatorică pentru înfăptuirea revoluției 
democratice, antiimperialiste și anti
feudale, ceea ce și-a găsit expresie 
în realizarea reformei agrare și a al
tor transformări social-economice, in 
instaurarea puterii oamenilor muncii. 
Pe această bază și- în condițiile cind 
Coreea de Sud a ajuns aservită do
minației străine, Ia 9 septembrie 1948 
a fost proclamată Republica Populară 
Democrată Coreeană, eveniment epo
cal in viața poporului coreean. Odată 
cu instaurarea puterii populare — a- 
răta mai tîrziu tovarășul Kim Ir 
Sen — „poporul nostru s-a transfor
mat dintr-o națiune pe care impe
rialiștii străini o lipsiseră in trecut 
de propria sa (ară și care îndurase 
tot felul de umilințe tntr-o națiune 
puternică și plină de demnitate", 

în perioada războiului ce a urmat, 
tovarășul Kim Ir Sen, îndeplinind 
funcțiile supreme de președinte al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președinte al Consiliului de Mi
niștri, comandant suprem al Armatei 
Populare și președinte al Comitetului 
militar, a mobilizat întregul popor 
pentru infringerea agresiunii, pentru 
apărarea și eliberarea patriei. însu
flețit . de un fierbinte patriotism, po
porul coreean a demonstrat în acei 
ani grei, printr-un eroism de masă, 
că nu există în lume forțe' capabile 
să infrîngă un popor ridicat la luptă 
pentru a apăra drepturile inalie
nabile, libertatea și independența na
țională, cuceririle revoluționare. Ca 
o recunoaștere a meritelor sale mili
tare, in februarie 1953 tovarășului 
Kim Ir Sen i-a fost conferit gradul 
de mareșal al R. P. D. Coreene.

Aiplicînd adevărurile generale ale

tv
PROGRAMUL 1

11.00 Telex
11,05 Matineu de vacanță ■ 11.0S —

Cîntec de bucurie — program ar
tistic pionieresc ■ 11,20 — Film 
artistic in serial : „Veronica" — 
partea a Ii-a ■ 11,55 — Caleidos
cop tehnlco-ștlințific pentru copii 

socialismului științific la condițiile 
concrete ale țării, Partidul Muncii, 
sub conducerea încercată a tovară
șului Kim Ir Sen, a mobilizat mase
le la refacerea și dezvoltarea in 
continuare a patriei, R.P.D. Coreea
nă afirmindu-se tot mai mult ca un 
infloritor stat socialist independent 
și suveran, al cărui popor, harnic și 
talentat, își .manifestă cu vigoare ca
pacitățile creatoare. Imaginea de azi 
a R.P.D. Coreene, aflată în plin pro
ces de dezvoltare in toate domeniile 
vieții materiale și spirituale, repre
zintă o strălucită întruchipare a 
principiului „Ciuce", al cărui sens, 
definit de tovarășul Kim Ir Sen, 
constă in „materializarea spiritului 
de independentă și creator", „rezol
varea tuturor problemelor puse în 
cadrul luptei revoluționare și al ope
rei de construcție, în principal prin 
propriile forțe, în concordantă cu 
situația reală a țării".

în conformitate cu aceste princi
pii, tovarășul Kim Ir Sen a asigurat 

orientarea eforturilor partidului și 
poporului spre industrializarea țării, 
ca temelie a dezvoltării independen
te multilaterale. în procesul de în
făptuire a acestui măreț obiectiv, 
prin utilizarea cu precădere a resur
selor de proveniență internă, pe har
ta economică a țării au apărut nu
meroase centre industriale, sute de 
întreprinderi din cele mai diferite 
ramuri — ca rezultat al ritmurilor 
înalte de dezvoltare realizîndu-se in 
prezent in numai o zi de lucru pro
ducția Întregului an 1946. O adevă
rată metamorfoză au cunoscut ora
șele și satele țării, eu înflorit pu
ternic știința șl cultura, a crescut ni
velul de trai al poportilui. In rapor
tul prezentat de către tovarășul Kim 
Ir Sen la cel de al VI-lea Congres 
al partidului, în decembrie 1980, au 
fost stabilite noi obiective importan
te privind modernizarea Industriei 
și a Întregii economii naționale, 
creșterea puternică a avuției națio
nale.

Pentru meritele sale deosebite, to
varășului Kim Ir Sen i-au fost de
cernate de două ori titlul de „Erou 
al R.P.D. Coreene" și acela de „Erou 
al Muncii", inalte ordine coreene și 
străine.

Ca un fir roșu răzbate prin acti
vitatea tovarășului Kim Ir Sen 
preocuparea intensă, neobosită pen
tru realizarea dezideratului suprem 
al națiunii coreene — unificarea in 
mod independent șl pașnic a patriei, 
în acest sens, tovarășul Kim Ir Sen 
a formulat numeroase inițiative și a 
prezentat propuneri concrete, care 
sintetizează voința și aspirațiile între
gii națiuni coreene. Expunînd noul 
program privind înfăptuirea reuni- 
ficărli prin crearea Republicii Con- 
federale Democrate Koryo, tovarășul 
Kim Ir Sen a arătat : „Partidul 
nostru va acționa energic pentru .a 
aduce la înfăptuire, cit mai curind 
posibil, noul plan de reunificare na
țională, pentru a satisface dorința 
arzătoare a celor 50 de milioane de 
frați ai noștri de a trăi in fericire, 
intr-o patrie reunificată".

Prin activitatea revoluționară pe 
care a desfășurat-o și o desfășoară 
sub conducerea clarvăzătoare a to
varășului Kim Ir Sen, Partidul 
Muncii se bucură de dragostea și sti
ma întregului popor coreean. Tot
odată, Partidul Muncii și-a ciștigat 
un binemeritat prestigiu în rîndul 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale pentru contribuția sa 
Ia promovarea principiilor noi de 
relații dintre partidele comuniste și 
muncitorești — egalitatea în drep
turi, neamestecul în treburile inter
ne, dreptul fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător politica in- 

'ternă și externă — condiții esențiale 
ale Întăririi solidarității militante și 
unității tuturor forțelor revoluțio
nare, democratice, antiimperialiste.

12,OS Film serial ; „Lumini șl umbre". 
Episodul 5.

16,00 Telex
16.03 Din muzica șl poezia generației 

noastre
"16,50 Viața culturală
17,40 R.P.D. Coreeană. Treptele dezvol

tării *
20,00 Telejurnal B zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
20.30 Actualitatea economică
20,45 Studioul tineretului
21.30 La frontierele cunoașterii — serial 

științific. Episodul 8
21,50 Telejurnal
22,00 Meridianele cinteculul

în același timp, R.P.D. Coreeană 
acționează pentru democratizarea re
lațiilor dintre state, pentru întărirea 
mișcării de nealiniere, pentru o lar
gă conlucrare între toate națiunile.

Remarcabilele succese, in toate do
meniile construcției socialiste, do- 
bindite de poporul frate coreean, sub 
conducerea Partidului Muncii, In 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, sint 
urmărite in țara noastră cu sinceră 
bucurie, ele constituind o contribuție 
de preț la întărirea socialismului, la 
creșterea influentei lui in lume.

Participind cu vie satisfacție la 
bucuria poporului coreean prilejuită 
de sărbătorirea tovarășului Kim Ir 
Sen, comuniștii, poporul român dau 
o înaltă prețuire legăturilor de strîn- 
să prietenie și solidaritate militantă 
intre popoarele, partidele și țările 
noastre. Sint relații care, avind 
adinei rădăcini în trecutul de luptă 
al celor două popoare pentru progres 
și bunăstare, au cunoscut in anii so
cialismului, spre satisfacția recipro

că, o dezvoltare continuă, pe 
plan politic, economic, tehnico- 
științific și cultural, în toate 
domeniile de activitate, In in
teresul făuririi noii orînduiri 
în cele două țări, al cauzei in
dependenței și progresului în 
lume, al afirmării dreptului 
sacru al popoarelor de a-și 
făuri propriile destine.

în virtutea sentimentelor sale 
de solidaritate militantă cu 
cauza dreaptă a poporului co
reean, România socialistă a 
sprijinit și sprijină ferm ini
țiativele și propunerile con
structive avansate de R.P.D. 
Coreeană privind reunificarea 
tării de către coreeni inșiși, 
fără nici un amestec din a- 
fără, corespunzător năzuințe
lor fierbinți ale întregii națiuni 
coreene.

Această rodnică evoluție a 
relațiilor reciproce este indi
solubil legată de rolul hotări.tor 
al întilnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen, care s-au înscris ca o 
practică sistematică, cu rezul
tate din cele mai fericite. Prin 
convorbirile frecvente desfășu
rate de cei doi conducători de 
partid și de stat de-a lungul 
anilor, la Phenian și Bucu
rești, s-a constituit o temelie 

trainică și un amplu cadru pentru ri
dicarea pe trepte tot mai înalte a con

lucrării frățești româno-coreene. Viața 
a validat în întregime marea însem
nătate principială și practică a preve
derilor Tratatului de prietenie și co
laborare dintre România și R.P.D. Co
reeană, semnat de cei doi conducă
tori la București și completat, în 
mod fericit, prin Declarația comună 
de la Phenian, care a consolidat con
lucrarea dintre partidele și țările 
noastre, i-a deschis noi și luminoase 
perspective.

Poporul nostru nutrește convinge
rea că noile convorbiri care vor avea 
loc în următoarele zile intre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen vor duce la amplificarea și mai 
puternică a relațiilor româno-coreene. 
în acest sens. în telegrama adresată 
recent,..de către .tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU tovarășului Kim Ir Sen, 
cu prilejul realegerii sale in funcția 
de președinte al R.P.D. Coreene, sa 
arată : „tuli exprim ferma convin
gere că apropiata noastră intîlnire și 
convorbirile pe care le vom avea vor 
reprezenta o nouă și importantă con
tribuție Ia adîncirea bunelor relații 
de prietenie, colaborare și solidari
tate existente intre partidele și țările 
noastre, in folosul popoarelor român 
și coreean, al cauzei generale a so
cialismului, independentei naționale, 
colaborării și păcii în lumea întrea
gă". La rîndul său, tovarășul KIM 
IR SEN arăta : „Sintem mindri de 
relațiile tovărășești, frățești stator
nicite între cele două partide și po
poare, între Coreea și România șl 
considerăm că aceste relații exerci
tă o influentă încurajatoare asupra 
întăririi solidarității popoarelor din 
țările socialiste, a popoarelor pro
gresiste din lumea întreagă".

Cu prilejul celei de-a 70-a aniver
sări a tovarășului Kim Ir Sen — 
sărbătoare cu profunde semnificații 
pentru poporul coreean, pentru co
muniștii coreeni, pentru forțele pro
gresului și păcii din lumea Întreagă 
— comuniștii, întregul nostru popor 
îl adresează, din adîncul inimilor de 
prieteni și tovarăși de idealuri, cela 
mal calde felicitări, îi urează multă 
sănătate și succese tot mai mari în 
prestigioasa și rodnica sa activitate 
dedicată propășirii patriei, slujirii 
cauzei nobile a popprulul, cauzei 
păcii șl colaborării între popoare. In 
același timp, poporul nostru trans
mite poporului coreean un frățesc 
salut șl urarea ca, sub conducerea 
Partidului Muncii, in frunte cu to
varășul Kim Ir Sen, cu Comitetul 
său Central, să dobîndească noi și 
mari izbînzi în lupta pentru edifi
carea socialismului, pentru reunifi
carea pașnică a țării, pentru cauza 
progresului și păcii.

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal H Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării

20,30 Concertul orchestrei simfonice a 
Radiotelevlzlunii. Dirijor ; Paul 
Popescu. Tribuna tinerilor soliști. 
Solistă : Ericka Kreutzer-Korody. 
In. pauză : Săptămînă in pagini 
de cronică muzicală

21.50 Telejurnal
22,00 Concertul orchestrei Rimfonlce a 

Radiotelevlziunil. G. Fr. Haendel 
T- Concertul op. 4 nr. 6 pentru 
harpă șl orchestră. Solist : Ion 
Ivan Roncea

• CIND CRESC... 
PIETRELE. Printre numeroa
sele ochiuri de apă din ținutul 
Altaiului se află și Iacul Mali- 
novoe care stimește un justi
ficat interes datorită faptului că 
în el cresc... pietre. Cresc, in 
sensul cel mai direct al cuvin- 
tului, adică apar acolo unde nu 
existau inainte. iar cele de di
mensiuni mici se transformă în 
autentici bolovani, pe care lo
calnicii îi utilizează ca material 
de construcție. Secretul acestei 
ciudățenii constă în compoziția 
chimică a apei lacului in care 
sint dizolvate săruri de magne
ziu, în timp ce apa izvoarelor 
subterane este bogată tn sodiu. 
Cele două soluții intră în reac

ție chimică, iar rezultatul este— 
producția de piatră a lacului.

• DIN NOU DESPRE 
INELELE LUI SATURN. 
Cercetători de Ia Universitatea 
Stanford din California, anali- 
zind inelele planetei Saturn, au 
ajuns la concluzia că, propor
tional, ele sint de grosimea li
nei lame de ras sau a unei foi 
de hîrtie raportate la un teren 
de fotbal. Suprafața inelelor 
este perfect netedă in ciuda lip
sei frapante de omogenitate, 
spre margini particulele compo
nente fiind mult mai mici de- 
cit in rest. Cit despre natura 
inelelor se presupune că sint 
constituite din fragmente de 
gheață.

iar producerea ei in serie va 
incepe în curind.• SEPARATOR PEN

TRU BETON. Se ?tle câ- 
practic, este foarte greu să se 
prepare exact atita beton de cit 
este nevoie pentru o operație 
de turnare. De regulă rămîne o 
parte care se aruncă. O firmă 
japoneză a pus la punct o in
stalație care separă betonul in 
elementele "din care a fost pre
parat : ciment, pietriș, apă. In
stalația funcționează pe princi
piul centrifugării și sedimentă
rii, iar dirijarea ei este simplă. 
A fost încercată la o stație de 
betoane cu rezultate pozitive.

• „CAPCANĂ" PEN
TRU ȚIJEIUL DEVERSAT 
IN RÎURI. Inginerul mecanic 
ungur Pal Szereday a pus la 
punct un dispozitiv care permi
te captarea și separarea petro
lului deversat în rîuri. El are 
forma unui mic vas, lung de 5 
metri, lat de 2,1 m și cu o greu
tate de 300 kg, nu conțjne nici 

*o piesă mobilă și nu are nevoie 
de nici o sursă exterioară de 

energie. Dispozitivul este capa
bil să colecteze țițeiul chiar 
dacă viteza de curgere a apei a- 
tinge un metru pe secundă.

• BLIȚ CU FASCICUL 
VARIABIL. Un nou tip de bliț 
electronic a fost realizat de în
treprinderea franceză „Tehnic 
Cinephot" sub numele de „Star- 
blitz 2 000“. Spre deosebire de 
dispozitivele similare, „Star- 
blitz 2 000“ este înzestrat cu un 
reflector reglabil în așa fel incit 
să poată fi modificat eclerajul 
cimpului' vizat. In același timp, 
noul dispozitiv are capacitatea 
de focalizare a razelor luminoa
se asupra unui anumit detaliu 
sau îndreptarea lor spre un 
cimp mai amplu.

• AUTOMOBIL MAI 
MIC DECIT O BI
CICLETĂ. Englezul A. Evans 
și-a construit, după cum se veds 
în fotografie, un microautomo-

bil. Probleme cu parcarea pe 
străzile supraaglomerate nu e- 
xistă, „limuzina” liliputană con
sumă foarte puțină benzină și, 
ținînd seama de dimensiunile 
sale, atinge o viteză remarca
bilă — 40 de km pe oră.

© ALCOOLUL SI 
CANCERUL. Studii recenta 
ale specialiștilor din Franța 
evidențiază printre numeroase
le consecințe negative ale con
sumului de alcool riscul sporit al 
îmbolnăvirii de cancer. S-a stabi
lit existenta unei corelații intre 
cancerul buco-faringean, larin- 
gean sau cel al esofagului și 
consumul exagerat de alcool ; 
riscul sporește apreciabil in ra
port cu nivelul consumului, ade
sea în asociație cu fumatul.



NOI ACȚIUNI ÎN FAVOAREA 

DEZARMĂRII Șl PĂCII
NU“ rachetelor nucleare în Europa !

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
în capitala Belgiei a avut loc o 
reuniune a reprezentanților parti
delor socialiste din Belgia, Dane
marca și Olanda, la care au parti
cipat, in calitate de observatori, 
delegați ai Partidului Social-Demo
crat din R.F.G. și ai Partidului La
burist din Marea Britanie. Parti- 
cipanții, relatează agenția T.A.S.S., 
s-au pronunțat împotriva amplasă

rii de noi rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune pe teritoriul unor 
țări europene. S-a subliniat, de 
asemenea, necesitatea încheierii cu 
succes a tratativelor sovieto-ameri- 
cane privind limitarea armamen
telor nucleare pe continentul euro
pean.

în cadrul - reuniunii a fost rea
firmată ideea creării de zone denu- 
clearizate in Europa.

Tineretul — în primele rînduri ale luptei 
pentru destindere și securitate

BONN 14 (Agerpres). — „Tiner 
retul Democrat", organizația de ti
neret a Partidului Liber Democrat 
ce face parte din coaliția guverna
mentală, a aderat la documentul 
comun al celor 350 de organizații 
și grupuri din Republica Federală 
Germania, participante la mișcarea 
pentru pace. într-o declarație fă
cută presei, președintele acestei 
organizații de tineret, Peter Lutz, 
a subliniat necesitatea consolidării

unității tuturor forțelor care acțio
nează pentru pace, a activizării 
luptei pentru destindere și dezar
mare.

Vorbitorul a anunțat că organi
zația „Tineretul Democrat" va par
ticipa la demonstrațiile în favoa
rea destinderii, pentru pace și dez
armare ce vor avea loc in luna 
iunie la Bonn, odată cu reuniunea 
la nivel înalt a țărilor membre ale 
N.A.T.O.

In orașul Glasgow s-a desfășurat un marș de protest împotriva deciziei 
guvernului britanic de a achiziționa sistemul american de rachete nucleare 
„D-5 Trident". Fotografia înfățișează un aspect din timpul marșului, con
siderat una din cele mai mari acțiuni înregistrate în Scoția in favoarea

pății și dezarmării

Dezvăluiri privind colaborarea unor firme occidentale 
cu regimul rasist de la Pretoria

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
După cum a anunțat ziarul „Wa
shington Post", firmele americane 
„Edlow International", din Wa
shington, și „Swuco", din Rockville, 
au acționat ca intermediari pentru 
a permite Africii de Sud să achizi
ționeze din Elveția, Belgia și Fran
ța. o cantitate de circa 100 tone de 
uraniu îmbogățit. în prezent, ura
niul se află in Franța, el urmind 
să fie livrat centralei atomoelectrice 
Koeberg, din apropiere de Ca
petown.

Observatorii politici și comenta
torii de presă remarcă faptul că 
noua dezvăluite constituie o dova
dă evidentă a raporturilor strinse 
pe care firme din unele țări 
occidentale le întrețin cu regimul 
rasist al minorității albe de la 
Pretoria. Este o confirmare a tezei

susținute. în cadrul O.N.U. și al 
diferitelor organizații și reuniuni 
internaționale, de către reprezen
tanții țărilor In curs de dezvoltare 
că fără sprijinul economic, comer
cial și de altă natură al unor țări 
occidentale guvernul sud-african 
s-ar prăbuși in mod inevitabil.

O nouă dovadă a politicii sfidă
toare promovate de regimul rasist 
de la Pretoria : ministrul sud-afri
can de externe, Roelof „Pik" Botha, 
a redactat o scrisoare adresată se
cretarului general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, în care își ma
nifestă nerfiulțumirea față de o re
centă decizie a acestuia, arătind 
că guvernul țării sale consideră 
numirea lui Brajesh Chandra Nis- 
hra in funcția de comisar al Națiu
nilor Unite pentru Namibia drept 
„o provocare" la adresa sa.

Convorbiri economice româno-braziliene
BRASILIA 14 (Agerpres). — Aflat 

In vizită în Brazilia, tovarășul Cor
nel Burtică, viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, a avut convorbiri cu amba
sadorul Ramiro Saraiva Guelreiro, 
ministrul relațiilor externe. Cesar 
Cals de Oliveira Filho, ministrul mi
nelor și energiei. Antonio. Delfim

Netto, ministrul planificării. Angelo 
Amaury Stabile, ministrul agricultu
rii, Joâo Camilo Penna, ministrul in
dustriei și comerțului.

Au fost abordate aspecte ale ra
porturilor economice dintre România 
și Brazilia, posibilitățile de .creștere 
și diversificare a schimburilor comer
ciali, precum și a cooperării econo
mice, financiare și tehnico-științifice, 
potrivit dorinței ambelor țări.

Se dezvolta relațiile româno-libiene
TRIPOLI 14 (Agerpres). — în ca

drul vizitei pe care o întreprinde la 
Tripoli, tovarășul Ion Pățan,- vice
prim-ministru al guvernului, s-a in- 
tîlnit cu Jaddallah Azuz Al-Talhi, 
secretar general al Comitetului Popu
lar General al Jamahiriei Arabe Li
biene Populare Socialiste. Au fost 
analizate posibilitățile de dezvoltare, 
în continuare, a relațiilor economice 
dintre România și Jamahiria Arabă 
Libiană, pe baza acordurilor semnate 
la București, în toamna anujui 1981, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și colonelul Moammer El Ged- 
dafi, conducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste.

Tovarășul Ion Pățan s-a intîlnit, 
de asemenea, cu secretarii Comite
tului Popular General pentru indus
trie ușoară și economie, pentru pro
blemele energiei atomice, petrol, lo
cuințe, reforma agrară și îmbunătă
țiri funciare și pentru finanțe.

întilnirile s-au desfășurat intr-Q 
atmosferă cordială, prietenească.

In sprijinul soluționării 
pașnice a situației 

din America Centrală
SAN JOSE 14 (Agerpres). — Re

prezentanți ai unor partide politice și 
organizații populare din Costa Rica 
s-au pronunțat, intr-un document dat 
publicității la San Jose, în favoarea 
găsirii unor soluții pașnice la proble
mele cu care este confruntată in pre
zent America Centrală, în bază pro
punerilor formulate recent de pre
ședintele Mexicului, Jose Lopez Por
tillo, informează, din San Jose, agen
ția Prensa Latina. Documentul subli
niază necesitatea respectării drep
turilor popoarelor de a decide liber 
asupra propriilor- destine și lansează 
un apel pentru respingerea oricărei 
intenții de agresiune militară In zonă.

CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager
pres). — Dacă va fi necesar. Mexicul 
va insista în ceea ce privește rolul 
său de a asigura comunicarea între 
Nicaragua, Cuba și Statele Unite ale 
Americii, a declarat președintele Jose 
Lopez Portillo, informează agenția 
Prensa Latina.

PHENIAN

Reuniune comună a C.C. al Partidului Muncii din Coreea 
și Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene

PHENIAN 14 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. informează că la Phenian 
a avut loc, miercuri, o reuniune co
mună a Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea și a Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Coreene.

în cadrul reuniunii, tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a rostit o 
cuvintare consacrată sarcinilor gu
vernului popular in transformarea în
tregii societăți.

Manifestare cu prilejul celei de-a 70-a aniversări 

a tovarășului Kim Ir Sen
PHENIAN 14 (Agerpres). — Cu o- 

cazia celei de-a 70-a aniversări a zi
lei de naștere a tovarășului Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, președin
tele R.P.D. Coreene, la Phenian s-a 
deschis o expoziție de fotografii, a-

nunță agenția A.C.T.C. Imaginile I- 
lustrează personalitatea politică a to
varășului Kim Ir Sen, sub a cărui 
conducere poporul coreean a obținut 
mari succese revoluționare în toate 
domeniile vieții politice, economice 
și social-culturale.

ÎNTR-0 ATMOSFERĂ DE PUTERNICĂ EMOȚIE, 

ÎN ITALIA A ÎNCEPUT

Procesul asasinilor prezumtivi 
ai lui Aldo Moro

Agenția France Presse informea
ză că ieri a început la Roma, intr-o 
atmosferă de puternică emoție, pro
cesul intentat răpitorilor și asasini
lor prezumtivi ai fostului lider de- 
mocrat-creștin și prim-ministru al 
Italiei, Aldo Moro. Pe banca acu
zaților se află 54 de persoane, alte 
9 fiind judecate In contumacie.

Agenția citată precizează că 
„procesul are loc tn clădirea unui 
fost gimnaziu,, din apropiere de 
«Foro Italico». care a fost transfor
mată intr-o adevărată fortăreață ; 
pe întregul ei perimetru, construc
ția este înconjurată de un gros 
grilaj metalic, iar dincolo de acesta, 
pe o distanță de circa 200 metri, a 
fost instituită o zonă pe cuprinsul 
căreia este interzis accesul oricărei 
persoane. Aici .patrulează in per
manență carabinieri, polițiști și'uni- 
tăfi dotate cu clini. Numeroșii zia
riști italieni și străini acreditați la 
proces, ca și avocații, pătrund in

sala de audiente după ce trec prin- 
tr-un portic detector de metal. In
culpata sint instalați în cinci cuști, 
dintre care numai una este echipată 
cu sticlă antiglonț. Este vorba de 
cea in care se află teroriștii Patri- 
zio Peci și Antonio Savasta ; prin 
declarațiile făcute anchetatorilor, 
cei doi au permis arestarea citor- 
va sute de membri ai «Brigăzilor 
roșii», atrăgindu-și astfel minia 
organizației teroriste și amenin
țările ei de represalii".

Intr-o declarație făcută in ajunul 
deschiderii procesului, primul mi
nistru al Italiei, Giovanni Spado- 
lini, a subliniat că terorismul „nu 
a fost învins", iar lupta pentru li
chidarea acestui flagel „va fi incă 
lungă". „Importantele succese ob
ținute in ultimele luni de către for
țele de ordine nu justifică iluzii 
deșarte, iluzii pe care dealtfel nu 
le-am încurajat niciodată", a de
clarat șeful guvernului italian.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Dezbaterile din Consiliul de Securitate asupra evenimen
telor din Ierusalimul de est • Ia Bagdad a sosit o misiune 

de bune oficii a țărilor nealiniate
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 

— Convocat la cererea Marocului, 
Consiliul de Securitate al O.N.U. a 
început dezbaterile asupra evenimen
telor de duminică din sectorul Ieru
salimului de est, declanșate de actul 
terorist al unui rezervist israelian 
care a deschis foetii asupra unor Ce
tățeni de origine arabă aflați în fața 
moscheilor Al-Aqsa și Omar.

în cadrul dezbaterilor au luat cu- 
vîntul reprezentanții Marocului, Ior
daniei, Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei și Irakului, care au con
damnat acest act de violență, soldat 
cu moartea sau rănirea unor persoa
ne nevinovate, și au afirmat că res
ponsabilitatea revine în întregime 
Israelului.

în intervențiile lor. reprezentanții 
Israelului și Statelor Unite au încer
cat să acrediteze versiunea că inci
dentele singeroase menționate mal 
sus sint opera unui dezechilibrat 
mental.

în mesajul adresat consiliului, re
gele Hassan al II-lea al Marocului 
propune ca dosarul Ierusalimului 
să fie din nou analizat în cadrul 
acestui organism al O.N.U.

BAGDAD 14 (Agerpres). — Șeful 
statului irakian, Saddam Hussein, a 
primit pe membrii misiunii de bune 
oficii a țărilor nealiniate, care se 
află la Bagdad într-o nouă încercare 
de a Be ajunge la o încetare a con
flictului dintre Irak și Iran. Cu acest 
prilej, Saddam Hussein a subliniat, 
potrivit agenției I.N.A., citată de 
agenția U.P.I., că țara sa va coopera 
cu misiunea de bune oficii în ve
derea încetării conflictului.

Misiunea de bune oficii a țărilor 
nealiniate este compusă din miniștrii 
de externe ai Cubei, Zambiei și In
diei, precum ,și din reprezentantul 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

r
____

agențiile de presa 
hS -• ve scurt '

UN TURN BABEL CONTEMPORAN. Cartierul parizian „La Goutte 
d'Or" este supranumit un turn Babei al zilelor noastre de revista „Le 
Nouvel Observateur", care arată că în insalubrele sale locuințe trăiesc, 
ca intr-un adevărat ghetou al imigranților, nu mai puțin de 46 de națio
nalități - africani, arabi, greci, turci etc. Numărul lor se ridică la peste 
70 000, iar cartierul se degradează continuu, proprietarii nemaivoind să 
întrețină locuințele, deoarece de îndată ce imigranții se instalează pe o 
stradă, autohtonii se mută în alte cartiere. Pe de altă parte, apartamen
tele devenind neîncăpătoare, mulți ajung să trăiască, practic, pe stradă.

' CENTENARUL. TITULESCU. Zia- 
Irul danez „Berlingske Tidende" a 

publicat un articol dedicat aniversă
rii centenarului nașterii lui Nicolae 
Titulescu, in care sint evocate acti- 

Ivitatea marelui om politic și diplo
mat român in slujba-păcii — atitca 
ministru de externe al României, 

Icit. și in calitate de președinte al 
Ligii Națiunilor, inițiativele sale vi- 
zind dezvoltarea colaborării interna
ționale. Referindu-se la politica ex-

I ternă actuală a țării noastre, ziarul 
evidențiază rolul activ al președin
telui Nicolae Ceaușescu in dezvol-

■ tarea relațiilor României cu toate 
statele lumii, acțiunile conducătoru-

1 lui statului român in direcția in- 
. făptuirii dezarmării.
; MANEVREI,E N.A.T.O. $1 PAR

LAMENTARII OLANDEZI. Gu-

Ivernul olandez va informa pe 
viitor parlamentul în legătu
ră cu participarea forțelor mi-

Ilitare olandeze la manevrele 
N.A.T.O., a declarat tn Camera 
depțitaților ministrul afacerilor

I externe, Max van der Stoel. Agen
ția Taniug relevă că declarația 
făcută în acest sens de Max van 
der Stoel a survenit ca urmare ă

I protestelor parlamentarilor în le
gătură cu participarea unor efec
tive militare olandeze la recentele

1 manevre ale N.A.T.O. din regiu
nea Caraibilor.

ÎN DEZBATERE t PROBLEMA 
I PAVILIOANELOR DE COMPLE

ZENȚA. O reuniune guvernamen- 
1 tală, consacrată elaborării unor 
I principii și norme de bază care să 

reglementeze problemele create de 
navele ce circulă sub pavilioane de 

I complezență, și-a început lucrările 
la Geneva. Reuniunea, la care iau 
parte delegații din aproximativ 90 
de țări, urmează să formuleze re- 

I comandări care vor sta la baza

convocării unei conferințe a Na
țiunilor Unite pentru adoptarea 
unui acord internațional în acest 
domeniu.

CATASTROFA AERIANA. Un 
avion de transport militar al S.U.A., 
de tipul „C—130", s-a prăbușit, 
mărfi după-amiază, cu 28 persoane 
la bord, in estul Turciei. Avionul 
efectua un, „zbor de rutină" între 
orașul Erzerum și baza americană 
de comunicații de la Incirlik, din 
apropiere de Adana. Cauza acci
dentului nu este cunoscută. După 
primele informații, nici unul din 
cei 28 de oameni aflafi la bord n-a 
supraviețuit.

DRAMATICA OPERAȚIE DE SAL- 
VARE IN MINELE SUD-AFRICANE. 
Cei aproape șapte mii de mineri 
sud-africani, dintre care 6 300 ne
gri, blocați în mina de aur Geduid 
din statul Orange, Africa de Sud, 
au fost aduși, marți noaptea, la su
prafață după o operație dramati
că de salvare, care a durat zece 
ore. Un miner a fost ucis, iar alți 
20 răniți. Minerii se aflau la 1 800 
metri adîncime. Accidentul s-a pro
dus ca urmare a prăbușirii, unei ga
lerii dezafectate.

15 MILIOANE DE ANALFA- 
BEȚI ÎN ȚĂRILE PIEȚEI CO
MUNE. Potrivit concluziilor unui 
raport dat publicității la Bru
xelles de Comisia pentru pro
blemele tineretului, culturii șl

educației a Parlamentului vest-eu- ■ 
ropean, in țările merhbre ale Pie- . 
ței comune există in prezent apro
ximativ 15 milioane de analfabeți, | 
adică 6 la sută din populația „ce
lor zece".

I PRIMIRE LA TOKIO. Primul '
ministru al Japoniei, Zenko Suzu- ■
ki. a primit pe Bo Yibo. vicepre- I 
mier al Consiliului de Stat al R.P. . * 
Chineze, aflat in vizită la Tokio, 
Cu acest .prilej s-a exprimat dorin- I 
ța reciprocă de a se intări coope- | 
rarea dintre cele două țări.
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VIZITA ÎN CUBA. La încheie"»» 
vizitei în Cuba a secretarului •
neral al P.C. Francez, Georges . 
Marchais, a fost dat publicității I 
un comunicat comun în care se | 
relevă că in cursul convorbirilor 
cu Fidel Castro, orim-secretar al 1 
C.C. al P.C. din Cuba, a fost ana- I 
lizat stadiul relațiilor de colabora- 1 
re dintre cele două partide, abor- . 
dindu-se, totodată, unele aspecte 
ale situației internaționale.

INFLAȚIE ÎN NORVEGIA. Ni- I 
velul inflației a fost in ultimele 12 |
luni de 11,5 la sută, anunță Oficiul 
central de statistică din Oslo, Rit- i 
mul mediu al creșterii preturilor a 
fost însă, în primele trei luni ale • 
anului în curs, de 14.1 la sută. Cele 
mai importante creșteri au fost în- I 
reeistrate la costul asistentei medi- | 
cale, al chiriilor, energiei electrice 
și combustibilului. îmbrăcămintei și | 
încălțămintei, mobilei și altor bu- I
nuri de uz casnic. Au fost, de ase- • 
menea, majorate taxele de invăță- . 
mint.

MASURI LEGISLATIVE ÎN ZIM
BABWE. Guvernul a elaborat o 1 
serie de măsuri pentru lichidarea |
unor reminiscențe ale sistemului *
rasist și colonial în țară. între a- . 
ceste măsuri se înscrie publicarea I
decretelor referitoare la drepturile I
femeilor, precum și la protecția ,. 
mamelor și copiilor. Un proiect de I 
lege prevede acordarea majoratu- | 
lui pentru tineri începind cu Vîrsta 
de 18 ani, față de 21 de ani cit I 
prevedea legea veche. Prin altă mă- | 
șură se acordă funcționarilor da 
stat dreptul de a intra în partide I 
politice și de a ocupa diferite | 
funcții.

PREMIILE PULITZER. Numele laureaților celor mai importante dis
tincții literare americane, decernate anual de Facultatea de ziaristică a 
Universității Columbia, au fost anunțate la New York. Printre cei dis
tinși se numără reputatul ziarist Art Buchwald — pentru comentariile 
sale, de factură umoristică, publicate în „International Herald Tribune", 
și scriitorul John Updike.

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR ENERGETICE
- PREOCUPARE STRINGENTĂ PE PLAN MONDIAL

Timp de două zile, în capitala țării noastre s-au desfășurat, așa cum 
s-a relatat, lucrările unei importante reuniuni internaționale sub- egida 
CONFERINȚEI MONDIALE A ENERGIEI (C.M.E.) - organizație care se 
ocupă cu problema producerii, transportului, transformării și utilizării ra
ționale a tuturor formelor de energie. Din această organizație fac parte 
81 de țări, între care și România, ca membru fondator. Printre princi
palele organisme ale C.M.E. funcționează Comisia de conservare a ener
giei, al cărei scop constă în identificarea căilor și mijloacelor de eco
nomisire a resurselor planetei. Un grup de lucru al acestei comisii are 
ca temă analizarea căilor concrete în vederea economisirii și înlocuirii 
petrolului in balanțele energetice naționale ; acesta a și fost subiectul 
reuniunii de la București, la care au luat parte numeroși experți din 
diverse țări.

Cu acest prilej, ziarul nostru s-a adresat unor participanți la reu
niune, solicitîndu-le opiniile asupra problemelor discutate.

„Sînt impresionat 
de programul României 

privind dezvoltarea 
bazei energetice"

Eric RUTTLEY 
secretar general 

al Conferinței mondiale a energiei
Au trecut citiva ani de cind o- 

menirea a înțeles că petrolul nu este 
inepuizabil șl că trebuie făcut totul 
pentru a-1 inlocui treptat ca sursă 
principală de energie. La mijlocul 
deceniului trecut, .Conferința mon
dială a energiei a publicat un ra
port tn care sublinia că pe la in- 
ceputul secolului viitor producția 
mondială de petrol va înregistra 
scăderi, ca urmare a accentuării 
epuizării resurselor, și se arăta că 
dacă nu dorim ca atunci să fim con
fruntați cu o criză gravă, de pro
porții planetare, trebuie să ne gîn- 
dim din vreme să-l înlocuim. Iată 
de ce în cadrul C.M.E. s-a constituit 
acest grup de lucru, care, simbolic, 
poartă denumirea de „Oii Substitu
tion Task Force" (grupul de lucru 
pentru înlocuirea petrolului) și care 
s-a reunit la București.

După părerea mea, ar fi' greșit să 
se creadă că actuala stabilizare rela
tivă de pe piața petrolului înseam
nă soluționarea problemei. Nici
decum. Dacă nu se vor întreprinde 
de pe acum pași hotăriti pentru în
locuirea hidrocarburilor, vom fi con
fruntați mai tirziu cu o criză deose
bit de gravă. Pentru deschiderea 
unei mine de cărbuni sînt necesari 
ani multi de muncă ; Ia fel pentru 

punerea tn funcțiune a unei cen
trale nuclearo-electrice.

De aceea am fost deosebit de plă
cut impresionat să aflu de progra
mul României privind dezvoltarea 
bazei energetice. Sint bucuros să 
constat că România se preocupă ac
tiv să dezvolte toate sursele ener
getice, in special cele care înlocuiesc 
petrolul, acesta urmind să fie folo
sit numai in sectoarele unde este 
realmente și neapărat nevoie de el.

Sigur că la soluționarea proble
melor mondiale ale energiei un a- 
port important l-ar înscrie trecerea 
ia măsuri concrete de dezarmare. 
Prin structura lor. forțele armate 
moderne sint mari consumatoare de 
energie. De asemenea, producerea 
de arme tot mai sofisticate înseam
nă risipa unor cantități uriașe de e- 
nergie și materii prime. Sint sigur 
că unele probleme ale cercetării 
științifice din domeniul energiei — 
ca, de exemplu, celulele fotovoltaice, 
în măsură să transforme energia 
solară în electricitate fără alți in
termediari — ar fi mai rapid solu
ționate dacă milioane de specialiști 
și ingineri și-ar dedica forța crea
toare acestui scop și nu creării de 
noi arme.

„0 problemă vitală 
pentru țările 

în curs de dezvoltare"
Richard JOHNSON 

consilier la firma „Energy Resources 
Ltd", Anglia

Tn ultimul timp a devenit deose
bit de clar că situația energetică a

țărilor in curs de dezvoltare nepro
ducătoare de petrol este din ce in 
ce mai dificilă. Fapt este că, drept 
urmare a majorării prețurilor, a- 
ceste state sint nevoite ca pentru 
importurile de petrol să exporte 
cantități tot mai mari de produse, 
care ar putea sluji, de fapt, pro
gresului lor economic. ,

Desigur și in țările în curs de 
dezvoltare se depun eforturi susți
nute în direcția înlocuirii petrolului, 
dar situația lor este mult diferită de 
cea a țărilor industrializate. Ca ur
mare a condițiilor lor economice, a 

Ancheta „Scînteii" în rîndul participanților 
la reuniunea internațională de la București

nivelului dezvoltării, tărilfe lumii a 
treia folosesc prea puțină energie, 
prea puțin petrol. Prin urmare o 
primă problemă ar fi creșterea can
tității de energie necesară dezvoltă
rii lor economice, sporirii produc
tivității muncii. Cu toate acestea, și 
pentru ele problema substituirii pe
trolului este foarte importantă, 
chiar vitală. Desigur, aceste state au 
și alte probleme de rezolvat. Dar 
problema energiei este pe primul 
plan: înlocuirea petrolului de către 
aceste state ar contribui imens la 
soluționarea problemelor lor energe
tice, ceea ce le-ar crea condiții 
favorabile în direcția asigurării 
mersului lor înainte. Dealtfel, sub
stituirea petrolului și soluționarea 
problemei energetice ar fi impor
tante nu numai pentru țările în 
curs de dezvoltare, ci și, In general, 
pe plan internațional, aceasta con
stituind o premisă esențială In sta
bilitatea și dezvoltarea economiei 
mondiale.

„Argumente în favoarea 
înlocuirii petrolului" 
Jean BERGOUGNOUX 

specialist al companiei " 
„Electricite de France"

Problema înlocuirii treptate a pe
trolului tn producerea energiei e- 
lectrice a devenit o preocupare cen

trală pentru foarte multe țări, ac
țiune care din punct de vedere teh
nologic este de pe acum pe deplin 
posibilă și întru totul realizabilă.

Sint cîțiva ani de cînd dispunem 
de tehnologia modernă necesară în
făptuirii acestui deziderat — deter
minat nu numai de faptul că pe
trolul reprezintă o sursă ce se e-, 
puizează rapid, dar și de prețurile 
sale deosebit de ridicate. Chiar și 
țările cele mal dezvoltate sint obli
gate să ia măsuri în vederea trece
rii la înlocuirea petrolului. Cerce
tările care se efectuează de mai 

mult timp și care s-au intensificat 
în ultima vreme aduc aproape zilnic 
noutăți tehnico-științifice care fac 
ca balanța surselor producătoare de 
energie să se schimbe tot mai rapid 
In defavoarea petrolului. Era ener
giei ieftine, bazată pe petrol, a 
apus.

Pentru reducerea continuă a pon
derii petrolului în balanța de ener
gie primară-a statelor există căile si 
tehnologia necesare. în legătură cu 
aceasta menționez : posibilitățile de 
producere a energiei in centrale nu
clearo-electrice, in acest domeniu 
existînd deja diverse tipuri de 
reactoare ; utilizarea pe scară mai 
largă a cărbunelui, inclusiv gazeifi- 
carea și obținerea petrolului pe bază 
de cărbune ; energia hidraulică, mal 
ales prin construirea de microcen- 
trale ; energia solară, geotermală, a 
vintului, a valurilor și mareelor; 
celulele fotovoltaice ; folosirea de
șeurilor urbane și menajere etc. 
Desigur, tehnologiile existente sînt 
permanent tn curs de perfecționare, 
ceea ce contribuie nu numai la re
ducerea costului lor de producție, 
dar și la ridicarea productivității a- 
cpstora.

Sint argumente care mă determi
nă să ’tiu convins nu numai de ne
cesitatea, dar și de posibilitatea în
locuirii petrolului. Pentru că timpul 
nu așteaptă*  iar sursele de petrol se 
epuizează cu trecerea anilor. Și pro

cedează înțelept cine întreprinde 
pași in această direcție cit mai cu- 
rind posibil.

„Cerința generală : 
stabilirea unor balanțe 
energetice raționale" 

Taiwo IDEMUDIA 
expert al O.P.E.C.

In probleme de marketing
Cele 13 state membre ale Organi

zației Țărilor Exportatoare de Pe
trol (O.P.E.C.), pe care le-am repre
zentat la reuniunea de la București, 
produc în prezent 17,5 milioane ba
rili petrol pe zi. Nivelul lor maxim 
de producție a fost de 31 milioane 
barili pe zi, care a scăzut anul tre
cut la 22 milioane, iar recent a fost 
stabilit la 17,5 milioane. S-ar putea 
crede că țările respective ar trebui 
șă fie... îngrijorate de o inițiativă ca 
aceea a grupului de lucru reunit în 
capitala tării dumneavoastră de a se 
înlocui petrolul ca principală sursă 
de energie. Dar lucrurile nu stau 
așa. Dimpotrivă, noi salutăm preo
cuparea experților de a găsi moda
litățile pentru a se trece in mod 
organizat la o reducere treptată 
a ponderii petrolului in balanța 
energetică a statelor fără ca econo
mia mondială să aibă de suferit. O 
asemenea tranziție este in interesul 
tuturor. Noi, țările membre ale 
O.P.E.C., nu dorim ca economia 
mondială să fie perturbată de crize, 
întrucît acesțea se răsfring direct șl 
asupra noastră. Omenirea a avut, 
are și va avea nevoie în continuare 
de petrol. Dar, se știe, această resur
să nu este inepuizabilă. Chiar și sta
tele O.P.E.C. se gindesc ce trebuie 
să întreprindă pentru o depășire, 
fără zguduiri, a erei petrolului. Ele 
sînt profund interesate In cercetă
rile care se fac pentru punerea în 
valoare a noi resurse, regenerabile da 
energie.

Pentru noi a fost deosebit de in
teresant să aflăm detaliile politicii 
României In domeniul energiei. 
Cred că este un exemplu elocvent 
de țară cu o politică energetică con
structivă. clară, care urmărește să 
dezvolte toate resursele de energie. 
Aceasta dovedește o viziune profun- 

• dă asupra viitorului, pornită din 
propria sa experiență de țară ale 

cărei bogății petroliere au fost se
cătuite printr-o exploatare iraționa
lă înainte și in timpul celui de-al 
doilea război mondial. Acum, Româ
nia iși propune cele mai eficiente 
căi pentru înlocuirea și. totodată, 
pentru conservarea petrolului în 
efortul de asigurare a dezvoltării 
sale economice și sociale.

„Eforturi care trebuie 
intensificate"

Paul Viktor GILLI
director la „Gesellschaft fur neue 

Technologien in der 
Elektrizitătswirtschaft", Austria

Industria reprezintă sectorul eco
nomic care consumă cea mai mare 
cantitate de energie. De aceea este 
clar că orice acțiune de reducere și, 
în final, de înlocuire a consumului 
de petrol în toate ramurile indus
triei are o importantă deosebită 
pentru economia fiecărei țări.

După cum se știe, în ultimii ani 
In majoritatea țărilor s-au între
prins acțiuni ferme in două direcții 
care urmăresc același obiectiv final: 
pe de o parte s-a trecut la fabrica
rea unor mașini șt utilaje, precum 
și a unor produse noi care să utili
zeze și să consume cantități tot mai 
mici de energie sau de materiale 
energofage ; pe de altă parte s-au 
depus eforturi pentru a se reduce 
și a se înlocui, acolo unde este po
sibil, petrolul in producerea de 
energie electrică necesară indus
triei, tn general, fabricilor și uzine
lor In special. S-au obtinut rezultate 
Importante tn acest domeniu. Fap
tul că țările O.P.E.C. au decis redu
cerea cantității de petrol extras »a 
fost șl urmarea firească a măsuri
lor de conservare șl reducere a 
energiei consumate pe plan mon
dial. Astăzi, pentru o producție 
egală cu cea de acum zece sau 
douăzeci de ani se consumă energie 
mult mai puțină. Dar, in această 
direcție, mai este încă mult de fă
cut și eforturile destinate scopului 
înlocuirii petrolului trebuie intensi
ficate. Pentru că petrolul nu va 
exista la infinit.

Declarații consemnate» de 
Nicolae PLOPEANU

DIFERENDUL
ARGENTINIANO-BRITANIC
întrevederi ale secretarului 

general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 

— Javier Perez de Cuellar, secreta
rul general al O.N.U., a avut întreve
deri, la sediul din New York or
ganizației, cu reprezentanții berma- 
nenți ai Argentinei și Marti-EFitanii.

Potrivit agenției Prensa Latina, 
care citează un purtător de cuvint al 
Națiunilor Unite, cu prilejul întreve
derilor au fost analizate ultimele eve
nimente legate de criza în problema 
Insulelor Malvine.

Potrivit observatorilor politici, exis
tă părerea că în acest cadru a fost 
evocat rolul pe care l-ar putea juca 
O.N.U. în evitarea unui conflict 
armat intre cele două țări.

Rezoluție a Consiliului 
permanent al O.S.A.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Consiliul permanent al Organizației 
Statelor .Americane (O.S.A.), întru
nit la Washington, a adoptat prin 
consens o rezoluție prin care oferă 
Argentinei și Marii . Britanii „coo
perarea prietenească" în vederea de
pășirii pe calea negocierilor a dife
rendului privind Insulele Malvine — 
transmite agenția E.F.E. Rezoluția, 
propusă de Columbia, exprimă pro
funda îngrijorare in legătură cu 
grava situație cu care sint confrun
tate cele două țări, pronunțîndu-se 
în favoarea unei soluții pașnice, ba
zată pe normele dreptului interna
țional

S U.A.t Cea mai înaltă 

rată a șomajului 

din perioada postbelică
Șomajul a continuat să crească tn 

S.U.A., ajungind la 9 la sută în 
martie, rata cea mai înaltă atinsă in 
perioada postbelică. Statisticile gu
vernamentale publicate la Washing
ton relevă că numărul americanilor 
fără un loc de muncă a crescut, luna 
trecută, cu 279 000, totalizind aproa
pe 9,9 milioane și impingind, astfel, 
in sus rata șomajului de la 8,8 la sută 
în februarie. Rata șomajului din luna 
martie atinge, astfel, recordul din 
mai 1975, cind Statele Unite se aflau, 
de asemenea, intr-o perioadă de re
cesiune economică.

)


