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VIZITA OFICIATĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOIAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU,
ÎN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ
Dialogul la nivel înalt pune în evidență trăinicia și rodnica dezvoltare
a relațiilor româno-chineze, voința comună de extindere pe multiple planuri
a conlucrării dintre cele două țări, în interesul progresului și bunăstării
ambelor popoare, al construcției socialiste

Continuarea convorbirilor oficiale dintre tovarășul Nicoiae Ceausescu si tovarășul Hu Yaobang
->La Palatul Adunării Naționale a
Reprezentanților Populari au conti
nuat, joi dimineața, convorbirile
oficiale dintre tovarășul Nicoiae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și to
varășul Hu Yaobang, președintele
Comitetului Central al Partidului
Comunist Chinez'.
Din partea română, la convorbiri
participă : tovarășa Elena Ceaușescu,
tovarășii Ion Dincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului. Ștefan Andrei, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul
afacerilor externe. Ion Ursu, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., prim
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie,
loan Avram, membru al C.C. al
P.C.R., ministrul industriei construc
țiilor de mașini. Constantin Mitea,
membru al C.C. al P.C.R., consilier
al secretarului general al P.C.R. și
președintelui Republicii, Cornel Mihulecea, membru supleant al C.C. al
P.C.R., președintele Comitetului deStat pentru Energia Nucleară. Florea
Dumitrescu, membru al C.C. al
P.C.R., ambasadorul țării noastre la
Beijing, Ionel Cetățeanu, adjunct al
ministrului aprovizionării tehnlcomateriale și controlului gospodăririi
fondurilor fixe. Constantin Boștină,
secretar personal al secretarului ge
neral al P.C.R., Vasile Șandru, direc
tor în Ministerul Afacerilor Externe.
, Din partea chineză, tovarășii t
Chen Muhua, membru supleant al
Biroului Politic al C.C. al P.C.C.,
vicepremier al Consiliului de Stat,
ministrul comerțului exterior și re
lațiilor economice, Huang Hua,
membru al C.C. al P.C.C., vicepre
mier al Consiliului de Stat, minis
trul afacerilor externe, Rao Bin, mi
nistrul industriei construcțiilor de
mașini nr. 1, Zhang Canming, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Gan Ziyu, vicepreședinte al Co
misiei de Stat a Planificării. Zhao
Dongyuan, vicepreședinte al Comi
siei de Stat pentru Știință și Tehno
logie, Chen Jie, reprezentant al mi
nistrului comerțului exterior și re
lațiilor economice, Chen Shuliang,
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, Yu Hongliang, directorul De
partamentului pentru U.R.S.S. și ță
rile din Europa de est din M.A.E.,
Ni Zhaoming, director adjunct al
departamentului menționat mai sus,
Tang Longbin. director adjunct al Di
recției protocolului din M.A.E., Li
' Ijing. director adjunct al Direcței 1
in Ministerul Comerțului Exterior și
" fwjlațiilor, Economice.
în cea de-a doua rundă de con
vorbiri, tovarășii Nicoiae .Ceaușescu
și Hu Yaobang au continuat schim
bul de păreri și informarea recipro
că in legătură cu desfășurarea con
strucției socialiste în cele două țări
și cu experiența acumulată și acti
vitatea
desfășurată de
P.C.R. și
P.C.C., de poporul român și poporul

iN CONDIȚIILE TIMPULUI INSTABIL,

PRETUTINDENI,, PRIN BUNĂ ORGANIZARE

Fiecare oră, fiecare clipă
bune de lucru — folosite
din plin la semănat!
în multe zone ale țării timpul
este instabil. Cer inoorat. alverse
de ploaie însoțite de tent și o anu
mită scădere a terwpețraturii leftu
lui — acestea sînt fenomenele me
teorologice care au caracterizat
ultimele zile. Cu toate acestea,
aproape peste tot, unitățile agrico
le, cadrele de conducere, mecani
zatorii și specialiștii au folosit, așa
cum este și firesc pețntru oameni
cu experiență, cu simțjul datoriei și
al răspunderii, toate posibilitățile
pentru a utiliza din pilin orice cli
pă, orice oră bună de lucru in
cimp, intre ferestrele dintre ploi.
Au „pindit", cum se spune, mo
mentele cind se poate lucra.
Nici in zilele următoare vremea
nu se anunță a fi rnai prielnică.
Iată de ce trebuie (continuate cu
perseverență acțiunilfe de identifi
care a suprafețelor zvintate, pe
care se poate lucra,' de organizare
și funcționare a celcr două schim
buri Ia pregătirea terenului, de
semănat din zorii zilei pină in
noapte. Desigur, cu precădere tre
buie urgentate lucrările la cultu
rile Ia care -semănatul a rămas în
urmă. Din datele furnizate de Mi
nisterul Agriculturii; rezultă că la
15 aprilie mai rămăseseră de se
mănat unele suprafețe cu plante
din urgențele întii și a doua :
MAZAREA mai era'1 de semănat,
în total, pe 4 la sută din suprafe
țele planificate, în județele : Caraș-Severin, Botoșani, Alba, Har
ghita, Neamț și Mureș.
OVĂZUL mai este de semănat
pe 5 la sută din suprafețele sta
bilite,
în
județele :
Prahova,
Neamț, Harghita, Maramureș. Su
ceava. Gorj, Caraș-Severin, Cluj și
Brașov.
INUL PENTRU FIBRA mai tre
buie semănat pe 26 la sută din su
prafața totală prevăzută, localizată
in 10 județe cultivatoare.
SFECLA DE ZAHĂR a mai ră
mas de însămînțat pe trei Ia sută
din suprafața totală stabilită și si
tuată în județele Vaslui, Neamț,
Brașov, Covasna, Harghita, Su
ceava și Timiș.
FLOAREA-SOARELUI.
Semă
natul trebuie finalizat în județele

Botoșani.' Vaslui, Caraș-Severin,
Mehedinți, Timiș, Dolj, IaionVița,
Constanța și Prahova, care totali
zează doi la sută din suprafața sta
bilită pe țară.
CARTOFII DE TOAMNA ai^
mai rămas de plantat pe 39 ’/a suta
din suprafețele prevăzute. Serioa
se rămineri in urmă, duito cum re
zultă din hartă, există tocmai in
județele mari cultivatoare.
Acordînd toată atenția încheierii
grabnice a insămințjirii acestor
culturi rămase in urmă, ATENȚIA
PRINCIPALA ȘI FOF.TELE PRIN
CIPALE TREBUIE AA FIE CON
CENTRATE
LA
SEMĂNATUL
PORUMBULUI, Intrare care re
clamă cel mai mare volum de
muncă in momentuj de față. Pină
la data de 15 aprilîe porumbul a
fost însămînțat pe 935 000 hecta
re, ceea ce reprezintă 43 la sută
din suprafața planificată. Jude
țele din sudul și din vestul
țării au toate condițiile și tre
buie să facă teiul pentru a În
cheia grabnic îrtsămînțarea porum
bului. în acest scop, se cere să fie
utilizate — zi șj noapte — toate
forțele mecanic^ și umane pentru
realizarea vitezelor de lucru sta
bilite.
|
Se remarcă, ca o trăsătură defi
nitorie a acestei campanii agrico
le, grija pent.fu calitatea lucrări
lor. Faptul că timpul presează, că
pe alocuri vremea este așa cum
arătam, impiedicind desfășurarea
normală a lucrărilor și determinind prin această o grabă firească
din partea tuturor pentru semănat,
nu trebuie să ducă nicăieri la ne
glijarea calității. Dimpotrivă, și in
aceste condiții, pretutindeni tre
buie să se acorde o atenție maxi
mă pregătirii ireproșabile a tere
nului și realizării densităților sta
bilite. Prezența in continuare in
cimp, la punctele de lucru, a spe
cialiștilor și a celorlalte cadre de
conducere din unitățile agricole,
pentru a îndruma, ajuta și con
trola activitatea, este de natură să
asigure realizarea ritmurilor de lu
cru planificate, realizarea unor lu
crări de cea mai bună calitate.

Stadiul plantării cartofilor de toamnă
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chinez pentru dezvoltare economică
și socială in România și China.
în acest cadru, tovarășul Hu
Yaobang a prezentat pe larg preocu
pările și realizările Partidului Co
munist Chinez și ale poporului chi
nez privind consolidarea și dezvol
tarea stabilității politice și econo
mice în tară, modernizarea agricul
turii, perfecționarea continuă a ac
tivității generale a partidului și sta
tului,
întărirea unității partidului,
precum și a unității întregului popor.
S-a subliniat că dezvoltarea economico-socială
a celor* două țări,
succesele lor in construcția socialis
mului. în întărirea statului ‘ socialist
reprezintă o contribuție de mare în
semnătate la cauza generală a so
cialismului, progresului social și
păcii in-lume.
(Continuare în pag. a III-a)

Spectacol de gală oferit în onoarea tovarășului
Nicoiae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu
în onoarea tovarășului Nicoiae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român,. președintele
Republicii Socialiste România, și a
tovarășei Elena Ceaușescu, cu oca
zia vizitei oficiale de prieteriie in
R.P. Chineză, Ministerul Culturii a
oferit, joi seara, un spectacol de gală.
împreună cu tovarășul Nicoiae
Ceaușespu și tovarășa
Elena
Ceaușescu, la spectacol au asistat to
varășul Li Xiannian, vicepreședinte
al Comitetului Central al Partidului
Comunist Chinez, și tovarășa Lin
Jiamei.
Au participat tovarășii Ion Dincă,
Ștefan Andrei, Ion Ursu, loan Avram,

celelalte persoane oficiale române
care însoțesc pe conducătorul parti
dului și statului nostru, precum și
ambasadorul României Ta Beijing.
Erau de față Zhou Weiqi, ministrul’
ad-interim al culturii, Zhang Can
ming, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, ambasadorul R.P. Chi
neze la București și alte persoane
oficiale chineze.
Spectacolul, care s-a bucurat de un
deosebit succes, a cuprins momente
coregrafice și muzicale din bogatul
tezaur al culturii poporului chinez,
ca și interpretări din muzica clasică
universală.

îndelung aplaudate au fost, de asemenea, interpretările deosebit de
reușite ale unor cunoscute dansuri și
melodii populare românești.
Din partea tovarășului Nicoiae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu a fost oferit interpreților,
la încheiere, pentru spectacolul de
o înaltă ținută artistică, un coș cu
flori.
Artiștii reuniți pe scenă și parti
cipants la spectacolul de gală au sa
lutat cu deosebită căldură pe tova
rășul Nicoiae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu.

Convorbiri între tovarășul Nicoiae Ceaușescu și tovarășul Zhao Ziyang
în cursul după-amiezii de joi, to
varășul Nicoiae Ceaușescu. secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, a avut convorbi ri cu
tovarășul Zhao Ziyang,
premierul
Consiliului de Stat al Republicii
Populate Chineze.
Din partea română, la convorbiri
au luat parte: tovarășa Elena
Ceaușescu. tovarășii
Ion Dincă,
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim
viceprim-ministru
al
guvernului.
Ștefan Andrei, membru supleant
al
Comitetului
Politic Executiv
al C.C. al P.C.R.. ministrul aface
rilor externe. Ion Ursu. membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. a! P.C.R., prim vicepre
ședinte al Consiliului Național pentru
Știință și Tehnologie, loan Avram,
membru al C.C. al P.C.R.. ministrul
industriei construcțiilor de mașini,
Constantin Mitea, membru al C.C. al
P.C.R., consilier al secretarului ge
neral al P.C..R. și președintelui Re
publicii, Cornel Mihulecea, membru
supleant al C.C. al P.C.R.. președin
tele Comitetului
de Stat
pentru
Energia Nucleară. Florea Dumitres
cu, membru al C.C. al P.C.R., am
basadorul țării noastre la Beijing,
Ionel Cetățeanu, adjunct al minis
trului aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fon
durilor fixe. Constantin Boștină. se
cretar personal al secretarului gene
ral al P.C.R., Vasile Șandru, direc
tor in Ministerul Afacerilor Externe.
Din partea chineză au participat
tovarășii : Chen Muhua, membru
supleant al Biroului Politic al C.C.
al P.C.C., vicepremier al Consiliului
de Stat, ministrul comerțului exte
rior și relațiilor economice, Huang

(Continuare in pag. a III-a)

Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare rezultă că pină in seara zilei de 14 aprilie cartofii de toamnă au
fost plantați numai pe 61 Ia sută din suprafețele planificate. într-un șir
de județe mari cultivatoare — Harghita, Covasna, Brașov, Suceava, Mu
reș, Sibiu — nu se realizează vitezele zilnice de lucru planificate, ceea
ce explică realizările mici față de perioada in care ne aflăm. Timpul este
înaintat și nu se mai poate admite nici o intirziere. Prin bună organizare,
folosirea intensă a mijloacelor mecanice și a forțelor umane răminerile
in urmă pot și trebuie să fie recuperate in toate unitățile agricole.

AZI, DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
REPORTAJUL - IN PAGINA A ll-A

VASLUI ^Producție
fizică suplimentară
Printr-o mai bună organizare a
activității, utilizarea la maximum a
timpului de lucru și la indici supe
riori a mașinilor și instalațiilor,
oamenii muncii din industria vas
luiana au produs suplimentar, de
la începutul anului și pină in pre
zent, mașini-unelte de prelucrat
metale prin a.șchiere în valoare de
2 milioane lei, 5 000 de rulmenți,
peste 2 100 tone de materiale izola
toare, mijloace de automatizare,
produse electronice și electroteh
nice in valoare de 3,5 milioane lei,
68 tone utilaje tehnologice pentru
chimie, peste 200 000 mp țesături,
17 tone piese forjate, 250 ventila
toare industriale, 32 000 perechi în
călțăminte, 50 tone fire textile și
altele. Producția fizică realizată
peste plan, dar cu consumuri redu
se de energie și materie primă, se
ridică astfel la peste 54 milioane
lei. (Petru Necula).

MUREȘ :

Produse

peste plan — cu consumuri
energetice reduse
Desfășurind larg întrecerea so
cialistă, colectivele de oameni ai
muncii din industria județului Mu
reș obțin realizări de seamă în
creșterea productivității muncii, di
minuarea consumurilor energetice
și folosirea cu randamente supe
rioare a capacităților de producție.
De la începutul anului și pînă in
prezent au fost realizate
peste
. prevederi 386 tone utilaje tehnolo

gice pentru exploatarea și prelucra
re.! lemnului, 218 tone utilaje pen
tru industria ușoară, produse ale
industriei electrotehnice în valoare
de. peste 2 milioane lei, 83 000 mp
geamuri trase și laminate. 50 ma
șini automate de țesut, însemnate
cantități de antidăunători, cherestea
și alte produse utile economiei na
ționale. Este de remarcat că aceste
realizări au fost obținute in condi
țiile în care unitățile din industria
județului au economisit, in perioa
da menționată, 27 313 MWh energie
electrică. (Gh. Giurgiu).

PLOIEȘTI : In funcțiune —
un important obiectiv
industrial
La întreprinderea „1 Mai“ din
Ploiești se reajizează în regie pro
prie o importantă investiție de ex
tindere a unor capacități de pro
ducție și de modernizare a unor
procese- tehnologice, mai ales pen
tru asigurarea fabricării utilajului
minier necesar exploatării carboni
fere din țară. în cadrul acestor
ample lucrări, unul din obiectivele
principale — noua forjă a uzinei,
cu o capacitate anuală de 6 000
tone piese forjate — a fost pus
in funcțiune parțial. De reținut că
la obiectivul menționat o contribu
ție importantă a adus-o sectorul
de autoutilare din întreprindere, \
unde s-au realizat cele 8 cuptoare
de încălzire și tratamente termice,
renunțîndu-se la importul acestora.
Montorii dau zor în aceste zile să
termine operațiile programate și
pentru cea de-a doua etapă a lu
crărilor de la forja nouă. (Constan
tin Căpraru).
,
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Azi, din județul
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TRANSMITE DE LA FAȚA LOCULUI BRIGADA DE REPORTERI Al „SC1NTEII"

TOATE DRUMURILE -SPRE SOLELE
PENTRU PORUMB!
La CăUărași ne-a întîmpinat o
dimintțațr» -care nu promitea nimic
bun pentru lucrul in cimp. Dar, cu
toate ci*) ^:erul era incă acoperit,
iar
ul aburea de umezeală,
ne-a
-eptat spre una din ceie
mai reprezentative zone pentru
cultura poirwmbului situată în par
tea de răsărit a județului. Aici se
află o burtă parte din cele 115 000
hectare ce se',cultivă cu porumb in
județul Călărași, suprafață aflată
în proporție de peste 80 la sută in
marile sisteme de. irigații.

— Vă ța multe ore pe zi munca
pe ogoare ?
— Nu le-am numărat, dar cred
că toate. Uneori, și după ce se în
tunecă.

La prftna fermă
care a încheiat
semănatul
porumbului

Nimeni nu poate ști mai bine ca
un tractorist cum se lucrează pămîntul. De aceea, referitor la ac
tuala campanie, reținem cuvintele
unuia din cei mai vechi și mai
harnici mecanizatori din județul
Călărași, Petre Țifrea, de Ia I.A.S.
Drumul Subțire : „Niciodată, in
ultimii ani, pămintul nu a fost lu
crat atît de bine și niciodată oa
menii n-au înțeles mai bine că
este în interesul lor și al țării să
facă lucrările la timp și de cea
mai bună calitate". Ride Petre
Țifrea și se oprește din vorbă, văzind că reporterul notează tot ce
spune. „E mai bine să-i vedeți pe
toți tovarășii mei cum muncesc si
să comparați cu ce a fost pină nu
de mult la noi în unitate...".
Comparația la care ne îndeamnă
mecanizatorul se referă la anii
cînd această întreprindere agricolă
de stat a obținut recolte record,
dar și la cei care au urmat după
aceea, cu producții mici, mult sub
posibilități, de parcă pămintul
n-ar fi fost același.
Trecem pe la fiecare fermă în
parte, găsim oameni la lucru, ii
găsim și la odihnă, și la masă și
din nou la lucru. La ferma nr. 6,
tehnicianul Grigore Ivanciu și se
cretarul adjunct al comitetului co
munal „Ștefan Vodă", Gheorghe
Ducea, lucrează alături de meca
nizatorii Anghel Drumea și Ion
Berac, pentru că până seara tre
buie să termine de însămințat po
rumbul. Ing. Szuhan Robert de la
ferma nr. 5 are mult de alergat,
pentru că într-un lot mecanizatorii
pregătesc terenul, în altul se lu
crează la discuit și erbicidat și
trebuie să-i ajute pe toți. Nu-i
poate lăsa singuri nici pe cei care
seamănă porumbul și soia. Vrea ca
peste tot să fie executate lucrări
de cea mai bună calitate.

Am ajuns la clA.P. Gîldău, în
ferma condusă de inginerul Costică Dima, tocmai cînd semănătorile
făceau ultima tură pe cele 274
hectare cultivate cu porumb.
— Cînd mașinile ! se vor întoarce
lingă canalul de irigații, putem
spune : terminat !
— Sînteți primul șef de fermă
din județ care raportează încheie
rea semănatului. Cum explicați
acest record ? '
— Nu e cel mai pntrivit cuvînt
pentru viteza de lucru. Noi am
dori mai degrabă acest calificativ
la calitatea lucrării. Am înaintat
matematic în fiecare zi cu aceeași
viteză. Să facem un calcul : 30 hec
tare pe zi cu două semănători fac,
in 9 zile, 270 hectare.
— Așa e, dar nu ne-ați răspuns
la intrebare...
— Am început dimineața devre
me și am terminat seara tîrziu.
Știți, uneori timpul ne mai joacă
feste. Chiar azi în zori. Ca de obi
cei, la ora 6 eram toți la secția de
mecanizare. Peste noapte a venit
o bură de ploaie care a cuprins tot
cîmpul.
— Probabil că oamenii mai pre
getau...
— Păi, ce puteam să le sounem ? Cînd apa băltea pe ulițe,
noi să ieșim la semănat, ar fi în
semnat o plimbare inutilă la cîmp.
— Și totuși, n-ați rămas în sat?
— De fapt aici stă explicația
realizării constante a vitezei zilni
ce. Am mers la cimp, am încercat
și, văzînd că se poate, am intrat
cu mașinile pe teren. Firește, am
fost mai atenți la fiecare cap de
tarla, am curățat patinele semănă
torilor.
Explicația, valabilă dealtfel în
toate unitățile prin care am tre
cut, nu este singura. Aduce ele
mente in plus tovarășa Maria Ba
dea, șefă de secție la Comitetul ju
dețean de partid Călărași, pe care
am întîlnit-o la formația de semă
nat.
— Tuturor formațiilor de meca
nizare li s-au asigurat condiții ca
să semene din plin și, mai aies, să
execute lucrări de cea mai bună
calitate.
— Despre ce este vorba ?
— Să nu le lipsească nimic : să
mință, motorină, asistență tehnică,
mîncare caldă la cimp, iar repara
țiile să se facă operativ. Zecile de
probleme care se ivesc în fiecare
zi le rezolvăm operativ, acționăm
imediat, exact acolo unde este ne
voie și pot să vă spun că pină
acum nici un semnal nu a rămas
fără răspuns.

„Niciodată
în ultimii ani,
pămintul
nu a fost lucrat
atît de bine”

mea la care semănătorile așază
boabele" — remarcă el. Urmează
controlul la densitate. Cu mîna
desface urma lăsată de patina se
mănătorii și descoperă sămînța.
Măsoară cu ruleta distanta între
ele și apreciază că sînt 73 000 boa
be germinabile la hectar. Explica
bilă această exigență. Anul trecut,
cooperativa agricolă din Jegălia a
obținut numai 4 500 kg porumb
boabe la hectar în condiții de iri
gare. Inginerul șef al cooperativei
arată cauzele : 50 la sută din su
prafață a fost semănată în arătură
de primăvară, care a dus la întirzierea semănatului. Nici irigațiile
nu au putut fi făcute cum trebuie,
deoarece nu s-a asigurat apa la .
un nivel corespunzător pe canale.
„Avem toate condițiile să depășim
producția planificată de 6 800 kg
porumb la hectar — ne spune in
ginerul șef. însămînțăm numai
în pămint arat din toamnă, pe care
gerurile l-au mărunțit. Sîhtem
optimiști pentru recolta acestui an".
— Nu-i o producție prea mare,
ține să observe specialistul direc
ției agricole.
— Dar nici direcția agricolă șl
nici Ministerul Agriculturii nu ne
ajută să facem mai mult. Ni s-au
repartizat numai 50 la sută hibrizi
tardivi — care sînt productivi —
restul sînt numai semitimpurii și
timpurii. Nu era normal ca aici,
în Bărăgan, unde este cel mai bun
■ pămint al țării, unde avem iriga
ții, să cultivăm cei mai productivi
hibrizi ?

Cînd pun umărul
toți... minus unul
într-un clasament privind semă
natul porumbului, publicat in ga
zeta locală „Vremuri noi", pe ulti
mul loc se situează consiliul agro
industrial Budești. Iată de ce nu
l-am ocolit. De ce rămîneri în
urmă cînd primăvara s-a instalat
și aici,- la Budești, iar caisul înflo
rit este semn că ploile reci nu mai
au puterea să întîrzie acest ano
timp ?
— Au fost multe zile în care am
putut lucra — ne pune în temă
Mircea Tudor, președintele consi
liului agroindustrial. Sînt sole cu

multă umiditate. Acum muncim zl
și noapte in două schimburi. Ceea
ce rămine in urma tractorului, ceea
ce se predă de la un schimb la al
tul este lucrat Ireproșabil.
Cuvintele pe care le-am repro
dus sint întărite de faptele oame
nilor. In dimineața cînd am ajuns
la C.A.P. Gruiu nu l-am mai întîl' nit pe ing. Ionel Silveanu. Am
aflat că plecase acasă de gura oa
menilor lingă care muncise două
zile încheiate. Noapte de noapte,
formația lui a pregătit cîte 70 hec
tare cu 8 discuri deodată ca să
smulgă timpului tot ce s-a pierdut
pînă acum. C.A.P. Gruiu are în in
ginerul șef Ionel Silveanu un spe
cialist care nu se lamentează, ci
unul care pune mina, lucrează și
apoi o ia de la capăt.
Inginerul-șef al C.A.P. Nana, Ion
Albiță, are în grijă 3 400 ha. Dacă
n-ar fi experiența doar a trei ani
de stagiatură, pină acum n-ar fi
nimic de mirare. Dar de mirare
este maturitatea și seriozitatea
acestui tînăr inginer, care a reușit
în condiții grele să termine de însămînțat floarea-soarelui și numai
el știe cum a ajutat oamenii să-și
învingă oboseala după ce au lucrat
necontenit zilele trecute la pregăti
rea terenului cu 10 tractoare deo
dată ca să tragă acum din plin la
semănatul porumbului.
Cel mai respectat agronom din
comună este inginerul șef ăl coo
perativei Aprozi. De cînd a început
campania se află în cîmp. „Nu este
o exagerare — precizează pre
ședintele cooperativei, tovarășul
Gheorghe Guță — dar inginerul nos
tru n-are liniște dacă nu este el
în tot locul, dacă nu vede și nu
pune mîna pe fiecare mașină. La
început ne-am mirat și noi văzîndu-1 cum muncește trei zile și trei
nopți la rînd fără întrerupere.
Apoi ne-am învățat Omul ăsta are
somn numai cînd termină ce-și
pune în gind“. Stăruim_să stea pu
țin de vorbă cu noi. Este necăjit
pentru cele 9 hectare pe care nu
le poate însămînța fiindcă sînt
brăzdate de canale șl conducte pe
care T.C.I.F. București n-a catadicsit să le astupe în toamnă. „Așa
își fac unii treaba, așa au înțeles
să muncească !“. Sigur că pentru
ing. Mircea Georgescu, din a cărui

mină ies cele mai frumoase lucrări
din toată zona, este de neînțeles
să muncești fără interes, fără răs
pundere.

Tot pămintul
trebuie cultivat!
Cele relatate mai sus de ingine
rul agronom de la C.A.P. Aprozi
ne-au dus cu gîndul la alte situa
ții asemănătoare, constatate în ju
deț, în ce privește folosirea inte
grală a pămîntului. La I.A.S. Pietroiu, cei de la unitatea care se
ocupă de lucrările de îmbunătățiri
funciare, după ce au săpat kilo
metri întregi de canale, nu s-au
mai îngrijit să împrăștie grămezile
de pămint. Directorul I.A.S. ne
spunea că terenul blocat în acest
fel depășește 10 hectare. Asemenea
grămezi de pămint, canale neter
minate zărești în multe alte locuri
din sistemele de irigații.
— Nu este singurul caz cind tre
buie să terminăm noi „codițele"
lăsate de Trustul de construcții .și
îmbunătățiri funciare — ne-a spus
ing. Margareta Ciupercă, șefa sis
temului de irigații de la Pietroiu.
N-am putut intra în teren cu ma
șinile acum în- primăvară pentru
că n-au permis condițiile. Avem
două buldozere și intr-o lună, poa
te mai mult, împrăștiem toaite de
punerile.
— Atunci cînd începe prașila cul
turilor de primăvară. Va fi cam
tîrziu, tovarăși de la îmbunătățiri
funciare !
Subliniem, in încheiere, angajarea deplină a tuturor oamenilor
muncii din agricultura județului
Călărași pentru a obține recolte
bogate în acest an.

Rodica SIMIONESCU
loan HERȚEG
Lucian CIUBOTARU

„Sîntem optimiști
pentru recolta
acestui an”
Sîntem pe terenurile cooperati
vei agricole Jegălia și urmărim
modul cum specialistul controlează
calitatea lucrărilor. Tovarășul Ni
colae Horia, director al direcției
agricole județene, trece, mergind
apăsat pe călciie, în curmezișul te
renului pregătit de mecanizatori.
Simte porțiuni unde solul nu este
suficient de afinat. Se sfătuiește
cu inginerul șef al cooperativei,
Mihai Stanciu. Stabilesc împreună
ce-i de făcut. Opresc pe mecani
zatorul care lucra Ia pregătirea
terenului și-i cer să lase mai
adine cuțitele de la cultivator care
scormonesc pămintul pe urma lăsată de roata tractorului. Din nou,
mersul pe călciie. De data aceasta
se declară mulțumit. „Terenul tre
buie să fie afinat pînă la adinci-

mărită permanent, pe fiecare produs
și pe grupe de produse. In ultima
vreme am introdus această regulă și
la consumul de combustibil și ener
gie electrică.
— La ce folosesc aceste calcule ?
— In primul rind. cunoscind aceste
date înainte de omologarea unui pro
dus, putem să intervenim din timp cu
soluții constructive și tehnologice
pentru ca noile produse să asigure
un grad de valorificare a resurselor
materiale cit mai înalt. In al doilea
rind, urmărind evoluția indicelui de
valorificare a materiilor prime și
materialelor, avem posibilitatea să ne

SEMĂNATUL PORUMBULUI
DOLJ.

Consiliul unic agroin

dustrial de stat și cooperatist Be
chet este primul, din județul Dolj,
care
a raportat marți — 13
aprilie — Încheierea insămînțării
porumbului pe toate cele 2 035 de
hectare planificate. Aceeași impor
tantă lucrare a fost, de asemenea,
încheiată și in cooperativele agrico
le Galiciuica, Piscu Vechi și Ghidici și a intrat în faza finală in
consiliile unice Poiana Mare și Catane. Pînă joi seara, la nivelul ju
dețului, sămință de porumb a fost
încorporată în sol pe 84161 hec
tare, reprezentînd 65 la sută din
suprafața planificată. (Nicolae Pe
tolescu).

BRĂILA. După Încheierea se
mănatului florii-soarelul pe întrea
ga suprafață planificată, de 36 600
ha, gospodarii ogoarelor brăilene
și-au concentrat forțele mecanice
și umane la semănatul porumbului
boabe, al soiei și al legumelor de
cîmp. Pînă joi seara, suprafața
semănată cu porumb boabe, de
pildă, însuma 76 735 ha — aproape
77 la sută din suprafețele prevă
zute — cele mai avansate fiind
consiliile unice agroindustriale din
Dudești, Ianca, Bărăganu și Ro
ma nu.
în același timp, soia a fost semă
nată pe 10 500 ha, reprezentînd 47 la
sută din totalul planificat. (Corneliu
Ifrim).

OLT.
dreptată

întreaga atenție este în
spre semănatul

porum-

bului pe cele peste 100 000 hec
tare. Se lucrează cu toate for
țele în toate cele 17 consilii unice
agroindustriale din județ. Consem
năm faptul că în comuna Ștefan cel
Mare s-a încheiat semănatul po
rumbului. Dealtfel, pină aseară au
fost însămînțate cu porumb peste
50 310 hectare. Potrivit hotăririi co
mandamentului local pentru agri
cultură, semănatul porumbului tre
buie Să se încheie cit mai repede '
cu putință. Pentru aceasta s-a sta
bilit un ritm zilnic de peste 10 00
hectare. Se lucrează cel puțin 12
ore pe zi Ia însămințări. iar la pre
gătirea terenului — in două schim
buri. (Emilian Rouă).

CONSTANJA.

î«

vreme, in unitățile agricole din ju
dețul Constanța s-au insămînțat
21 000 hectare zilnic.
Un exemplu de bună organizare,
care a permis creșterea ritmului la
semănat, îl oferă unitățile din con
siliul agroindustrial Valu lui Traian,
unde se lucrează în două schimburi
și in schimburi prelungite la se
mănat.
în prezent, în județ se desfășoară
din plin semănatul porumbului, la
care sînt antrenate 1 163 semănă
tori, cu o viteză zilnică totală da
16 000 hectare, și al culturii de soia,
pentru care sînt afectate 381 ma
șini, cu o viteză zilnică de 4 000
hectare. (George Mihăescu).

Se așteaptă încă sămînța de cartofi
ln județul Sibiu
cartofii de toamnă se
plantează pe ulti
mele suprafețe. Pină
joi, 15 aprilie, din
cele 8 200 ha planifi
cate au fost plantate
6 500 ha. „Ambiția
membrilor coopera
tori, a mecanizatori
lor și specialiștilor
sibieni e ca in aouătrei zile să fie înche
iată întreaga lucrare
— ne spune ing. Eu
gen Lazu, director in
direcția agricolă ju
dețeană. Se lucrează
intens, cu toate for
țele, de la prima pină
la ultima oră a zileilumină". La coopera
Rapid și bine, așa se face însămințarea porumbului la C.A.P. Gîldâu, județul Călărași

profilul său de fabricație. Dar să
dăm, din nou, cuvintul faptelor.
In primul an al cincinalului, po
trivit prevederilor de plan, produse
le noi și modernizate trebuiau să de
țină o pondere de 8,5 la sută in va
loarea totală a producției-marfă. Dar
colectivul întreprinderii „a forțat" și
a reușit să asigure creșterea ponderii
acestor produse la 13,5 la sută. Și
insistă în continuare : in 1982 pon
derea produselor noi și modernizate
se va ridica la 30 la sută, față de
24,2 la sută, cit s-a planificat.
— In această acțiune de înnoire a
producției — ne relata inginerul-șef

Un exemplu demn de urmat al colectivului de la
întreprinderea de mecanică fină-București

CONSUMUL DE METIll IA MM
ANIIUIIIRECUT. PRODDCUA NETA
MAI MARE 01 ZECE LA SOIA
dăm seama în orice moment la ce
produse stagnăm din acest punct de
vedere. încotro trebuie să ne orientăm
cu prioritate forțele. In fine, știm ce
produse trebuie să le promovăm la
export, în ce măsură este eficientă
această activitate.
Iată, așadar, că, dincolo de aspec
tul lor statistic, calcularea și urmă
rirea evoluției indicatorilor de valo
rificare a resurselor materiale se
pot constitui într-un prețios îndru
mar în stabilirea celor mai oportune
și eficiente soluții imbuse de crește
rea continuă a acestora. Iar conclu
ziile practice la care a ajuns, pe această bază, colectivul întreprinderii
bucureștene în ceea ce privește căile
de acțiune au valabilitate pentru ori
care unitate economică, indiferent de

PE SCURT DESPRE

UN SEMNAL DIN SIBIU

V-

ECONOMISIREA MATERIILOR PRIME ȘI A MATERIALELOR
— Colectivul nostru — ne spune
Ing. Petre Dobrescu, directorul între
prinderii de mecanică fină Bucu
rești — este pe deplin conștient
de sarcinile și răspunderile ce-i re
vin in ceea ce privește valorifi
carea superioară a resurselor mate
riale. Facem parte dintr-o ramură de
virf a industriei constructoare de
mașini și ne simțim obligați să ne
mcoilizăm întreaga noastră putere
de muncă și creație pentru a asigura
valorificarea superioară a materiilor
prime și materialelor.
— Considerați că in acest domeniu
unei întreprinderi de mecanică fină
îi revin sarcini mai mari decît altor
unități ?
— Da, noi considerăm că din acest
punct de vedere trebuie să fim o în
treprindere etalon. Sintem o unitate
dintr-o ramură a tehnicii moderne și
avem, repetj obligația să obținem re
zultate la nivelul acestei tehnici și in
privința gradului de valorificare a
resurselor materiale.
Cu aceeași convingere aveau să ne
vorbească despre valorificarea re
surselor materiale toți cei cu care am
discutat în timpul documentării. Iar
convingerea cu care ne vorbeau in
terlocutorii noștri se întemeiază pe
fapte. Dar să le dam cuvintul.
Pentru început o precizare : aici,
întregul spor dc producție netă din
acest an se realizează prin valorifi
carea superioară a materiilor prime
și materialelor. Mai exact, deși pro
ducția netă crește cu 10 Ia sută, con
sumul de metal rămine la nivelul si
nului trecut. Cit privește rezultatele
de pină acum, notăm că. față de anul
precedent, în 1981 valoarea unui ki
logram de metal prelucrat, incorpo
rat in produse, a sporit cu 134 Iei Ia
producția de aparate de măsură șl
control și cu 178 lei Ia scule, dispo
zitive și matrițe — două familii de
produse de bază ale intrenrinderii. Și
asemenea creșteri ale gradului de va
lorificare a metalului au fost obți
nute și in anii precedenți.
Pe ce căi s-a acționat și se acțio
nează in acest domeniu ?
— La noi — precizează ing. Petre
Mihai, șeful atelierului de proiectare
constructivă — s-a instituit de multă
vreme o regulă : pentru fiecare pro
dus se calculează, incă din faza de
proiectare, indicele de valorificare a
metalului. Evoluția acestuia este ur

Prin buna organizare a muncii in cimp, la C.A.P. Jegălia, județul Călărași, se realizează viteze superioare la însămințarea porumbului
Foto : loan Herțeg

al întreprinderii. Dumitru Niculescu
— urmărim două obiective. Pe de o
parte, să asimilăm o serie de produ
se care se aduc cu mari eforturi va
lutare din import, iar pe de altă par
te. să îmbunătățim continuu structu
ra producției, în sensul creșterii pon
derii produselor de înaltă tehnicitate,
cu un grad superior de valorificare a
resurselor materiale.
Notăm : în ultimii cinci ani pro
ducția de aparate de măsură și con
trol, produse care asigură folosirea
cu înaltă eficiență a materiilor prime
și materialelor, s-a dublat. în pre
zent accentul se pune pe asimilarea
unor A.M.C.-uri cu precizie și per
formanțe ridicate, gradul de valori
ficare a metalului incorporat in noile

produse sporind de 3 și chiar de 10
ori.
Apelăm din nou Ia comparații, în
ultimul timp, în întreprindere s-a
extins tot mai mult turnarea de pre
cizie in modele ușor fuzibile. Reali
zate după vechiul procedeu tehno
logic, pasametrele se fabricau cu un
consum de metal de 4,1 kg. în noua
variantă tehnologică, consumul de
metal s-a redus la 2,15 kg, adică aproape la jumătate. Sau, altfel spus,
din aceeași cantitate de metal acum
se realizează două produse și, în mod
automat, s-a dublat și indicele de va
lorificare a acestuia. Concret, prin
noua tehnologie valoarea unui kilo
gram de metal a crescut la pasametre cu 325,2 lei.
Da, la întreprinderea bucureșteană
Introducerea unor tehnologii moder
ne, eficiente și perfecționarea celor
existente se înscriu ca unul dintre
factorii hotăritori ai valorificării su
perioare a resurselor materiale. Iată
alte citeva dintre tehnologiile care se
aplică aici cu rezultate remarcabile :
forjarea unor piese complexe în ma
trițe — consumul de metal se reduce
cu 60 la sută — turnarea sub presiu
ne, sudarea prin frecare, realizarea
unor repere din pulberi metalice sinterizate feroase și neferoase. Conco
mitent, se acordă o atenție deosebi
tă înlocuirii unor oțeluri inalt aliate
cu oțeluri obișnuite, care sînt supuse
unor tratamente termo-chimice. Și
lista poate fi continuată, pentru că
preocupările colectivului în acest do
meniu sînt mult mai numeroase.
Desigur, în rindurile de față nu au
relevat decit unele din aspectele re
feritoare Ia acțiunile întreprinse în
întreprinderea bucureșteană pentru
valorificarea superioară a resurselor
materiale. Rezultatele obținute aici
în această privință, obiectivele tot
mai exigente pe care și le-a propus
colectivul întreprinderii atestă un adevăr incontestabil, cu valabilitate
generală : in fiecare unitate econo
mică există mari posibilități pentru
creșterea gradului de valorificare a
materiilor prime și materialelor, iar
fructificarea acestor posibilități de
pinde numai și numai de spiritul de
inițiativă al fiecărui colectiv, de răs
punderea cu care se acționează în acest domeniu.

Iile ȘTEFAN

tivele agricole Ctrța, Avrig, Racovița,
Biertan, Blăjel și
Slimnic se plantează
cartofii pe ultimele
suprafețe. Alte uni
tăți cultivatoare intîmpină insă și unele
greutăți : lipsa carto
filor
de
sămință.
S-au luat măsuri ca
deficitul de cartofi
pentru sămință — de
ficit care se ridică la
2 000 tone — să fie
acoperit atit prin re
distribuiri din unele
unități din județ, cit
și prin repartiții din
județele
Suceava,
Brașov și Covasna.
Cu toate că la furni

zorii respectivi au
fost trimiși delegați
pentru recepția și
expedierea
urgentă
cu mijloace auto sau
pe calea ferată, car
tofii pentru sămință
intirzie să sosească,
acest lucru impunind
o intervenție promptă
din partea ministeru
lui de resort. Același
sprijin se așteaptă și
in ce privește asigu
rarea unităților sibiene cu repartiții pen
tru întregul necesar
de pesticide pentru
combaterea gindacului
de
Colorado.
(Nicolae Brujan).
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Pămint sărac — îmbogățit prin
hărnicia oamenilor
Rodnicia pămintului nu este peste
tot aceeași. Uneori, chiar și pălămida face față cu greu în solul ca pia
tra sau tot timpul umed. Alteori,
pînă și bobul căzut din ciocul păsării
devine spic. Există insă o condiție
care face ca orice pămint să dea rod
bogat : hărnicia oamenilor, expe
riența lor în lupta pentru rod.
De la această idee a pornit discu
ția cu tovarășa Aurelia Tirșar, pri
marul comunei Boiu Mare, din ju
dețul Maramureș. Comună submontană, cu hotarele în... păduri. Co
mună ai cărei gospodari au izbutit
însă să convertească fertilitatea de
ultimă categorie a pămintului în...
bunăstarea lor și a localității. Din
4 000 hectare de care dispun cele 617
gospodării din Boiu Mare, doar 580
sint arabile. Restul — pămint ostil
culturii, cu colți de piatră. Oamenii
se ocupă mai ales cu creșterea vite
lor. După ultimul recensămînt, de
fiecare familie reveneau în medie
zece animale, în total, 1 430 bovine,
1 048 porci, 3 887 oi. 100 cai. Locui
torii își asigură astfel necesarul pen
tru propriile familii, contractind tot
odată cu, statul cantități importante
de produse agroalimentare. Situația
„la zi" arată că ei au contractat pină
acum : 138 bovine. 176 porci, 85 boi,
2 800 păsări, 3 800 hl lapte de vacă,
210 tone de fructe, 200 kg miere și
alte produse.
O întrebare firească însă : din mo
ment ce solul de aici este de „ultimă
fertilitate", cu ce sint hrănite aceste
animale ? Răspuns al primăriței
care, la prima vedere, poate părea...
de frondă :
— Cu nutrețuri date din belșug de
acest pămint.. zgircit. Știți ceva ?
Zgircenia pămintului față-n față cu
dirzenia omului cedează. La un sin
gur lucru nu ne-am zgircit : la
muncă. Și experiența s-a dovedit a
fi așa cum se vede, adică rodnică.
Să încercăm o redare a acestei ex
periențe pe pămînturile de ultimă
fertilitate ale celor din Boiu Mare.
— In primul rînd. ne spune pri
mărița, am fertilizat pășunea de 70
hectare a cooperativei agricole de
producție. De unde rezultă o pro

ducție aproape dublă de nutreț. Am
mai cîștigat 170 hectare de pășune
printr-o simplă înțelegere cu ocolul
silvic : ei aveau nevoie să planteze
pădure pe aceste hectare bune de
pășune, iar noi aveam un loc unde
pot crește copacii, dar care nu-i
bun de pășune. Un schimb convena
bil și pentru ei, și pentru noi. Deci,
240 hectare.
— Ajung la atîtea vite ?
— Cu o condiție : să folosești pă
mintul cu grijă. De aceea, in pri
mul rind le-am parcelat în funcție
de numărul animalelor din fiecare

Din experiența co
munei maramureșene
Boiu Mare
rașă : o parcelă pentru bovine, alta
pentru oi și cai, alta pentru bivoli.
Căci dacă lași la păscut vaca după
oaie sau cal nu-i mai rămine nimic,
o condamni la înfometare. Invers,
încă se mai poate. Sau bivolii, să zi
cem, n-o să-ncerci să-i paști pe dea
luri, căci toți vor fugi în vale, prin
preajma bălților. întrebați dacă su
prafața de 240 hectare de pășune ne
ajunge. Nu ne ajunge, dar o com
pletăm. Cu ce ? Cu suprafețele de
grădini și livezi, care pină către lima
mai devin pășuni. Apoi, după cu
lesul porumbului, toamna, și cu mi
riștile. în așa fel incit nici un kilo
gram de vegetație nu se pierde. Iar
finul nu numai că ne ajunge, fiecare
gospodar avînd atît cit ii trebuie,
dar ne și prisosește, astfel că, acum
un an, am și vindut statului 320 de
tone.
— Cu erbivorele e clar. Cum fa
ceți insă cu porcinele, care, lucru
știut, nu se mulțumesc numai cu
iarbă ?
— Tot zgircenia pămîntului și pu
ținătatea lui ne-au învățat. Porcii ii
trimitem dimineața Ia pădure, la
ghindă, la jir, la alte fructe ale pă
durii, așa cum fac și cei din Româ

nești, din Prislop sau din cătunul
Boiuț. Plătim un om care păzește
turma peste zi. Cind se întorc seara
in sat, animalele sint sătule și nu le
mai este necesar decît un mic supli
ment de hrană. Și uite-așa cetățeni
ca Zaharie Satmari din cătunul
Boiuț, loan Trif și loan Dan din
Românești, Alexandru Hosu și Gavril Peter din Boiu Mare, loan Birle
din Prislop, loan Bot din Frincenii
Boiului și alții pot crește un număr
mai mare de animale, contractind cu
statul cite două, trei, patru porcine
sau bovine in fiecare an. Dealtfel,
pe seama rezultatelor bune obținute
pină acum, vom extinde sistemul de
creștere a porcilor in turmă, cu
scoaterea lor in pădure.
— Ce preocupări au primăria și
cetățenii pentru ca sectorul zooteh
nic să se dezvolte in continuare, să
sporească aportul său în acțiunea de
autoaprovizionare ?
— Avem 100 hectare de pămint
care ar fi bun pentru agricultură,
dar este răvășit in fiecare an de
apele Boiului. Lucrările de îndiguire
care se desfășoară ni le vor readuce
în acest cincinal în circuitul agricol.
Extindem, incă din acest an, supra
fețele cultivate cu luccrnă șl trifoi
— pentru vacile cu lapte, viței, porci.
Apoi, din nou pămintul, pămintul
care-ți cere muncă dacă-1 vrei rod
nic : in această primăvară am orga
nizat o amplă acțiune, cu întreaga
suflare a satului, pentru curățirea
tuturor pășunilor și tinetelor de mă
răcini și mușuroaie, pentru a ocroti
stratul vegetativ împotriva degradă
rii. Și, astfel ,ingrijit, gospodărit cu
pricepere și dăruire, pămintul nefer
til devine darnic.
Dovezi despre dărnicia acestui pă
mint se văd pretutindeni la Boiu
Mare : in casele arătoase, în curțile
pline de animale și păsări. Dărnicie
izvorită din palmele și gindirea oa
menilor de aici, care demonstrează
că agricultura se poate face chiar și
sub poala muntelui.

Gheorghe SUSA
corespondentul
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Vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Chineză
Continuarea convorbirilor oficiale dintre
tovarășul Nicolae Ceausescu si tovarășul Hu Yaobang

In timpul spectacolului de gală

„Un eveniment de mare însemnătate în dezvoltarea
(Urmare din pag. I)

In continuare s-a procedat la un
schimb de păreri în probleme ma
jore ale vieții internaționale. în
acest
cadru,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a prezentat pozițiile și
aprecierile partidului și statului nos
tru privind situația actuală în lume
și căile de acțiune în vederea pro
movării unei politici noi, de inde
pendență, colaborare și pace.
S-a apreciat că în viața interna
țională continuă să aibă loc o încor
dare deosebită — ca urmare -ă Yn-..
tensificării politicii
de forță
și'
dictat, de împărțire și reîmpărțire a
sferelor de influență, de menținere
a unor stări conflictuale și de
război, a accelerării fără precedent
a cursei înarmărilor, a reașezării ra
porturilor dintre state și grupări de
state, a adîncirii decalajelor dintre
țările dezvoltate și cele în curs de
dezvoltare — fapt care creează grave
primejdii la adresa păcii, colaborării
și securității, a independenței și su
veranității popoarelor.

In aceste condiții se impune, mai
mult ca oricînd, să se acționeze cu
fermitate pentru oprirea încordării
internaționale, pentru reluarea și
continuarea cursului spre destinde
re, pentru soluționarea pe cale po
litică, prin tratative, a tuturor stă
rilor de încordare și conflicte, exis
tente in diferite regiuni ale globu
lui, pentru eliminarea forței și a
amenințării cu forța în relațiile in
ternaționale, pomindu-se de la res
pectul principiilor deplinei egalități
in drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, < nea
mestecului în 1 treburile interne, de
la dreptul sacru, inalienabil al fie
cărui popor de a-și hotărî singur
soarta, fără amestec din afară.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
prdzentat preocuparea României față
de înfăptuirea securității și colabo
rării în Europa, subliniind că pro
blema fundamentală a zilelor noas
tre pentru popoarele europene o
constituie oprirea cursei înarmări
lor, încetarea amplasării de noi ra

chete nucleare cu rază medie de
acțiune în Europa și retragerea celor
existente, trecerea neîntîrziată la
dezarmare, în primul rînd la dezar
marea nucleară.
Evidențiindu-se
implicațiile
pe
care criza economică le are asupra
progresului și nivelului de viață ale
popoarelor, mai ales ale celor aflate
în curs de dezvoltare, s-a subliniat
însemnătatea lichidării subdezvoltă
rii, a decalajelor economice dintre
state, înfăptuirii unei noi ordini
economice internaționale.
De ambele părți s-a subliniat că
in problemele majore ale lumii 'de
astăzi, partidele și țările noastre au
puncte de vedere identice sau apro
piate, ceea ce creează baza unei con
lucrări tot mai strînse pe tărîm in
ternațional în interesul celor două
popoare, al cauzei păcii și colaboră
rii internaționale.
Convorbirile s-au desfășurat într-o
atmosferă de caldă prietenie, de
stimă și înțelegere reciprocă.

Convorbiri între tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Zhao Ziyang

(Urmare din pag. I)

Hua, membru al C.C.'al P.C.C., vicepremier al Consiliului de Stat, mi
nistrul afacerilor externe, Rao Bin,
ministrul industriei construcțiilor de
mașini nr. 1, Zhang Canming, adjunct
al ministrului afacerilor externe,
Gan Ziyu, vicepreședinte al Comi
siei de Stat a Planificării, Zhao
Dongyuan, vicepreședinte al Comi
siei de Stat pentru Știință și Teh
nologie, Chen Jie, reprezentant al
ministrului comerțului exterior și re
lațiilor economice. Chen Shuliang,
ambasadorul R.P. Chineze în Româ
nia, Yu Hongliang, directorul Depar
tamentului pentru U.R.S.S. și țările
din Europa de est din M.A.E., Xi
Zhaoming, director adjunct al depar
tamentului menționat mai sus, Tang
Longbin, director adjunct al Direcției
protocolului din M.A.E., Li Ying,
director adjunct al Direcției 1 din
Ministerul Comerțului Exterior și
Relațiilor Economice.
în timpul convorbirii, tovarășii

Nicolae Ceaușescu și Zhao Ziyang
au făcut un schimb de păreri și s-au
informat reciproc in legătură cu
desfășurarea activității economice .în
cele două țări, cu obiectivele și
orientările
principale stabilite în
acest domeniu, în planurile cincinale
actuale.
în această lumină a fost exami
nată evoluția relațiilor bilaterale,
exprimi.ndu-se satisfacția în legătu
ră cu dezvoltarea colaborării româno-chineze pe plan economic, tehnico-științific și în alte domenii.
S-a apreciat că potențialul indus
trial, tehnic și științific al Româ
niei și R.P. Chineze oferă condiții
și posibilități pentru promovarea
unor forme mai largi de colaborare
economică reciproc avantajoasă, pen
tru creșterea mai dinamică și diver
sificarea schimburilor comerciale, pe
baza egalității, avantajului reciproc
și întrajutorării tovărășești.
In spiritul înțelegerilor dintre
conducerile de partid și de stat ale

celor două țări, au fost evidențiate
noi posibilități pentru dezvoltarea,
prin eforturi comune, a cooperării
și colaborării româno-chineze, în
deosebi in domeniul carbonifer, al
metalelor neferoase, precum și în
alte domenii de interes comun, in
clusiv al cercetării științifice.
In
legătură cu valorificarea acestor po
sibilități, a fost subliniată utilitatea
unui acord-program de lungă durată
și s-a convenit încheierea unor acor
duri și înțelegeri concrete intre or
ganele economice din cele două țări.
în cadrul convorbirilor a fost rea
firmată convingerea că intensificarea
și diversificarea colaborării și coope
rării
economice
româno-chineze
servesc construcției socialiste în cele
două țări, ridicării continue a nive
lului de trăi, material și spiritual, al
celor două popoare, prosperității lor.
Convorbirile s-au desfășurat într-o
atmosferă cordială, prietenească, ca
racteristică bunelor relații dintre
cele două țări, partide și popoare.

continuă a prieteniei dintre popoarele român și chinez"
BEIJING 15 (Agerpres). — Zia
rele centrale chineze, posturile de
radio și televiziune au acordat, în
aceste zile, mari spații reflectării
importantului eveniment din croni
ca relațiilor româno-chțneze : vizi
ta oficială de prietenie pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar
general alT’&rtlduIui Cbmrfnist Ro-~
mân, președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu o întreprind
în R.P. Chineză, la invitația C.C.
al P.C. Chinez și a Consiliului de
Stat al R.P. Chineze. In comenta
rii se scoate în evidentă contribu
ția pe care vizita o va aduce la în
tărirea prieteniei și colaborării din
tre cele două partide, țări și po
poare și sînt exprimate urările cele
mai călduroase adresate de poporul
chinez înalților soli ai poporului
român.
Sub titlul „Să întărim prietenia
și solidaritatea dintre China și
România", ziarul „JENMINJIBAO",
organ al C.C. al P.C. Chinez, a pu
blicat un editorial în care se
arată că „poporul chinez adresea
ză, cu sentimente profunde de
prietenie frățească, solilor priete
niei poporului român călduroase
urări de bun venit și salutări no
bile pline de respect", subliniindu-se că această importantă vizită
reprezintă un eveniment remarca
bil în dezvoltarea prieteniei dintre
China și România.
„Tovarășul Nicolae Ceaușescu
este un vechi prieten al poporului
chinez — relevă ziarul. In trecut,
fără a ține cont de marea distanță
geografică dintre țările noastre, el
a efectuat de trei ori vizite de
prietenie în China, aducîndu-și o
contribuție remarcabilă la dezvol
tarea prieteniei dintre popoarele
chinez și român. Acum, tovarășul
Nicolae Ceaușescu vizitează din
nou China, ceea ce constituie un
mare eveniment în cronica dezvol
tării prieteniei chino-române" —
se subliniază în editorial, arătîndu-se că în cursul convorbirilor
dintre conducătorii celor două țări

sînt abordate aspecte ale relațiilor
bilaterale și probleme internațio
nale majore, care vor da cu sigu
ranță un nou impuls dezvoltării ra
porturilor de prietenie dintre cele
două țări socialiste. în continuare,
în articol se arată că „poporul ro
mân pste un popor curajos și har
nic. Sub conducerea Partidului Co
munist Român, in frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, el a con
tinuat tradiția revoluționară glo
rioasă și a obținut succese uriașe
in construcția socialistă prin muncă

dependență și autonomie, joacă un
roi activ pe plan internațional,
bucurindu-se de admirație din
partea popoarelor lumii".
„Jenminjibao" arată, în conti
nuare, că „prietenia și unitatea
dintre partidele și popoarele Chi
nei și României se întăresc și spo
resc zi de Zi". „în ultimii ani —
sc arată în încheierea editorialului
— contactele frecvente dintre con
ducătorii celor două partide și țări
au contribuit la adincirea cunoaș
terii și încrederii reciproce".

Presa și posturile de radioteleviziune
din R. P. Chineză despre semnificația profundă
a vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei Elena Ceaușescu
asiduă și prin eforturi proprii. EI
a transformat țara — inainte săra
că, înapoiată — intr-un stat socia
list modern, cu o industrie și agri
cultură ce se dezvoltă rapid. Cu
deplină încredere, poporul român
muncește asiduu pentru a indeplini
cel de-al șaptelea plan cincinal,
adoptat Ia cel de-al XII-lea Con
gres ai partidului. Avem convinge
rea că poporul român va obține cu
siguranță în mod necontenit noi
succese" — se arată în editorial.
„Animat de sentimente de respect
și admirație — continuă articolul
— poporul chinez urmărește îndea
proape eforturile depuse de Româ
nia in lupta sa fermă împotriva
imperialismului, colonialismului și
a politicii de forță, sprijinul pe
care- îl acordă luptei drepte a po
poarelor și națiunilor oprimate,
eforturile în vederea salvgardării
păcii mondiale. România, care este
perseverentă in politica sa de in

„Vizita
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu va întări cu siguranță
pe mai departe prietenia, solidari
tatea și colaborarea dintre parti
dele, țările și popoarele Chinei și
României. Urăm ca vizita inalților
oaspeți români să fie încununată
de succes deplin" — afirmă ziarul.
Posturile centrale de radio au re
luat în emisiunile lor largi extrase
din acest editorial.
Ziarul menționat, precum și alte
ziare centrale au publicat, de ase
menea, pe spații ample, date bio
grafice ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu.
Totodată, presa centrală chineză
a inserat o serie de articole și re
portaje referitoare la rezultatele
obținute de România în construcția
socialistă, prezentînd aspecte pri
vind dezvoltarea multilaterală a
municipiului București, precum și
imagini fotografice * din capitala
României și din Timișoara.

Moment din programul coregrafic și muzical oferit de artiștii chinezi

„Jenminjibao",
celelalte
ziare
centrale chineze au publicat am
ple relatări și fotografii de la so
sirea la Beijing a tovarășului
Nicolae Ceaușescu împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, precum
și de la cereiponia oficială’ a pri
mirii din piața Tienanmen, sublfni iad că. la încheierea ceremoniei,
tovarășul Hu Yaobang s-a intilpjt
cu președintele Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena Ceaușescu, cu
care s-a întreținut cordial.
Referindu-se la prima rundă a
convorbirilor oficiale, ziarul ..Jen
minjibao" menționează că „într-o
atmosferă sinceră,
prietenească,
tovărășească, cele două părți au
făcut un schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltarea relațiilor dintre
cele două partide și țări".
Ziarele au redat urarea de bun
venit adresată cu acest prilej to
varășului Nicolae Ceaușescu de că
tre tovarășul Hu Yaobang : „Sint
foarte bucuros Să întîlnesc condu
cătorii partidului și guvernului ro
mân. Acesta este un eveniment
major în relațiile dintre cele două
partide și țâri ale noastre".
Marcind dineul oficial oferit de
C.C. al P.C. Chinez și Consiliul de
Stat al R. P. Chineze în onoarea
inalților oaspeți români, ziarul
„Jenminjibao" publică textele in
tegrale ale toasturilor rostite de
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hu
Yaobang.
Presa chineză și posturile centra
le de radio au informat de aseme
nea pe larg despre vizita în muni
cipiul Shenyang a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, și despre
marele miting de masă care a avut
loc cu acest prilej, despre dineul
oficial oferit de conducerea de
partid și de stat din Shenyang in
onoarea înalților oaspeți români.
„Jenminjibao" a publicat totodată
articolul intitulat „Măsuri pozitive
pe linia dezvoltării economiei
românești" și o corespondentă din
București a agenției „China Nouă"
despre realizările economiei româ
nești pe trimestrul întîi. Același
ziar a inserat un articol în care a
prezentat pe larg calitățile utior
produse industriale din România.

,
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Mulțumesc,
I
Plecat intr-o călătorie, mun
citorul Decebal Fâșcu din co
muna Variaș, județul Timiș, a
pierdut, pe undeva prin județul
Sibiu, portmoneul cu toate ac
tele și banii pe care-i avea la
el.
— Banii, ca banii — mi-am zis
— muncesc, mai string cureaua
și adun eu alții, dar ce mă fac
cu actele ?
Întors acasă, omul își luase
nădejdea de la ele. Dar lată că,
deunăzi, poștașul ii bate la poar
tă și-i aduce un plic in care se
aflau toate actele și banii toți,
de parcă atunci i-ar fi scos din
buzunar. Nu-i venea să-și crea
dă ochilor. A citit numele expeditorului : Dumitrache Ivănuș, șofer din Buzău. N-a rfi.ai
putut să spună decit două cuvinte. pe care ni le-a scris și
nouă, dar care spun atit de
mult :
„Mulțumesc, omule !“

I

I
I
I
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Si-n vacantă
se învață
->

•>

Casa de cultură a sindicatelor
din Tulcea a găzduit un carna
val al pionierilor mai puțin obișnuit. Un carnaval al științei
și tehnicii. Invitații la carnaval :
școlarii fruntași la învățătură
din tot județul. Ei au apărut in
costume care reprezentau in
ventatori și personaje celebre
in lumea științei și tehnicii.
Toate costumele au fost create
tot de pionieri.
Carnavalul a fost urmat de un
concurs în care colegii lor tre
buiau să recunoască personajele
■prezentate.
De unde se vsde că și-n va
canță se învață.

I
I
I

Accident
cu... cîntec
Autobuzul nr. 31-Cj-3217, con
dus de șoferul Vasile Moldovan,
era așteptat să sosească din Tur
da in comuna Alton. Văzind ci
intirzie mai mult decit în, alte
dăți, oamenii au început . să-și
dea cu părerea : „S-o fi intîmplat vreun accident, mai știi?!"
„Ceva" se intimplase. Pe o
stradă din Turda, șoferul a
coborît de la volan și a început
să discute cu un cunoscut. Oprit
intr-o mică pantă, dar fără să fie
trasă frina de mină, autobuzul a
luat-o încet la vale, apoi din ce
in ce mai repede, pină s-a oprit
într-o casă. Cum să-l mai scoțt
de acolo fără avizul celor de la
circulație ? S-a dus șoferul după
„aviz", dar a fost pus să sufle
in fiolă, și fiola verde s-a făcut.
Bănuiți singuri ce s-a mai intîmplat după aceea.

I
I
I
I

Pe pielea lui
La domiciliul lui Mihai Lăcătuș
din satul Voivodeni, județul Mu
reș, s-au descoperit nu mai puțin
de 353 de piei prelucrate indus
trial și 4 haine de piele nou-nouțe, in valoare totală de 44 861 lei.
Vă veți întreba : oare Lăcătuș
este crescător de animale sau
are autorizație să lucreze cojoace
la domiciliu ?
Nici una, nici alta. Lăcătuș era
tăbăcar la o secție a întreprinde
rii de pielărie și mănuși din
Tirgu Mureș, de unde a sustras,
in mod repetat, piele după piele.
Papt. pentru care „pielarul" va
suferi rigorile legii, multi ani
de-acum încolo, pe... pielea lui.
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După faptă
Căminul cultural din Daia
Romană, județul Alba, devenise
neincăpător. Pe scenă nu au
apărut, ca in atitea dăți, ar
tiștii amatori, ci un complet de
judecată, tn fața legii și a con
sătenilor săi a fost chemat să
dea seamă Alexe Ispas. Deși ca
lificat in meseria de zidar, nu
■ i-a plăcut să muncească. Lenea
și comportarea lui, in conflict
cu regulile de conviețuire so
cială normală, l-au făcut să ajungă la 32 de ani fără nici un
rost pe. lume și cu citeva . con
damnări. din care n-a învățat
nimic. Așa se face că, intr-o zi,
fără nici un motiv, a sărit cu
pumnii asupra unui cetățean.
Din cauza loviturilor primite,
cu toate îngrijirile medicilor,
omul n-a mai putut fi salvat.
Pedeapsa : 18 ani închisoare.
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Mica publicitate
9 Cereri și oferte de serviciu.
Se caută directori pentru că
minele culturale din comunele
Sadu șt Riul Sadului — Sibiu, de
preferință dintre cadrele locale.
Bufetul „Eforie" din Reghin
angajează profesor pentru lecții
de igienă. Urgență maximă, pină
nu află Sanepidul.

9 Pierderi. Pierdut orice spe
ranță de a fi folosită de C.A.P.
Toplița. Sini de găsit aici, sub
denumirea : „Moară de tocat
furaje fibroase". Preț : 200 000 lei.
pe doi ani nu toc decit... pagubă.
• Schimbări de domiciliu. Mi
hai Busuioc ii anunță pe priete
nii săi să nu-l mai caute la do
miciliul cunoscut din Constanța.
Pentru violarea altui domiciliu
și lovirea gazdei, și-a schimbat
adresa pentru patru ani.

9 împrumuturi.
Constantin
Drăgoi din Oteșani — Vilcea de
clar sistarea cererilor de împru
muturi de bani pe care le dă
deam cu dobindă mare pe termen mic. Sosit scadența.

Rubrică realizată de

Petre POPA
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ROLUL EDUCATIV AL
SPECTACOLULUI TEATRAL
Teatrul „M. Eminescu“ din Botoșani oferă o utilă experiență în
îmbunătățirea calității artistice a repertoriului prin cunoașterea
opiniei spectatorilor
înfăptuirea obiectivelor educative
ale teatrului este condiționată — in
principal — de temeinicia răspunsu
rilor ce se dau la două întrebări și
anume : Pe ce criterii își stabilesc
teatrele repertoriul ? în ce măsură
finalizarea scenică a acestuia răs
punde cerințelor spectatorilor, ale
publicului celui mai larg ? Dar nu
numai răspunsurile Ia aceste între
bări hotărăsc îmbunătățirea activită
ții teatrale, ci, mai ales, decizia in
stituțiilor respective de a le însoți
de fapte, de modificări reale care să
țină cont de opinia publicului și a
specialiștilor. Iată de ce exemplul
oferit de teatrul .,Mihai Eminescu"
din Botoșani ni se pare demn de
menționat și de recomandat. Teatrul
a inițiat, mai întii, un sondaj în rin
dul spectatorilor cu întrebări —
„clasice"
dealtfel — precum : Ce
spectacole v-au plăcut in actuala
stagiune ? Care nu v-au plăcut ? Ce
doriți să vizionați în stagiunea ur
mătoare ? Spectacolele ce au sueci• tat cel mai mare interes în cadrul
sondajului — prin aprecieri pozitive
sau negative ori „pro" și „contra"
unuia și aceluiași spectacol — au
fost supuse apoi unei exigente ra
diografii de specialitate, cu con
cursul biroului secției de critică tea
trală a A.T.M., antrenînd la o dis
cuție de lucru peste 20 de critici sau.
oameni de teatru din.București, Iași,
Oradea, Cluj-Napoca, din alte centre
ale țării. Colocviul ce a urmat vi
zionării fiecăruia dintre cele patru
spectacole propuse a validat în mare
măsură observațiile
spectatorilor,
specialiștii diagnosticând cauzele și
propunind soluții. Iată, pe scurt, etapele acestei acțiuni.

OPINIA SPECTATORILOR. „Ur
măresc evoluția teatrului din Boto
șani încă din anul înființării sale —
1958 — nota pe fișa de sondaj pro
fesorul pensionar Iacob Haller. Și
tot in această perioadă m-am numă
rat, fără nici o exagerare, printre
spectatorii fiecărui teatru din țară.
Aceste temeiuri îmi permit să afirm
că stagiunea teatrală botoșăneană
1981/1982 pare a fi una dintre cele
mai valoroase, dacă nu chiar cea mai
valoroasă dintre toate cele 24
de
pină acum".
Este o părere pe care o regăsim
în fiecare dintre răspunsurile specta
torilor la sondajul amintit. Iată și
motivațiile acestei aprecieri : 1) în
tre piesele clasice și cele contempo
rane 'ori între creațiile românești și
cele ale dramaturgiei universale incluse în repertoriu se regăsește un
echilibru strict necesar ; 2) întineri
rea trupei și atragerea unor regizori
și scenografi valoroși din alte teatre
ale țării a însemnat o infuzie de nou,
de spectaculozitate benefică pentru
reprezentațiile respective ; 3) însuși
sondajul în care au fost angrenați
reprezintă'o, modalitate binevenită
ce-i implică direct pe spectatori în
viața și activitatea instituției. In răs
punsurile lor, spectatorii au spus
„da“ pentru premierele pieselor
„Acești nebuni fățarnici" de Teodor
Mazilu, „Epoleții invizibili" de Silvia
Andreescu și Theodor Mănescu, „No
ta zero la purtare" de Virgil Stoenescu și Octavian Sava, aproape „da"
pentru cele cu „Neguțătorul din Ve-
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neția" de Shakespeare și „Două iu
tru — teatrul din Botoșani se află
biri" — („Lika") de Armen Zurabov, și
intr-un moment foarte bun. Și nu
„nu" pentru continuarea spectacolu
doar in raport cu el însuși, de acum
lui cu piesa „Statuia eroului". Iată
cițiva ani, ci cu întreaga mișcare
cum își motiva opinia maistrul Gh.
teatrală din țara noastră. De aceea,
pe acest fond pozitiv se și văd mai
Alexa de la intreprinderea „Electrocontact" : „Dacă spectacolul cu pie
bine unele erori, se aud disonanțele".
sa lui Teodor Mazilu m-a satisfăcut
Criticul expunea mai departe cau
zele succeselor, cit și ale neimpliniriîn totalitate, mi-a declanșat nume
lor. El arăta că saltul valoric al tru
roase întrebări ale căror răspunsuri
pei actoricești se află în relație di
va trebui să mi le dau nu numai
rectă cu stabilirea colaborării dintre
teoretic, dar și practic, în viață, cel
teatrul botoșănean și cițiva dintre cei
cu piesa „Neguțătorul din Veneția"
mai talentați regizori ai țării la ora
mi-a produs o mare nedumerire. Oactuală. Așa s-a intimplat cu piesa
pinia mea este că ni s-a oferit un
lui Teodor Mazilu, al cărei text (plin
„model" de cum nu trebuie „jucat"
un autor de talia marelui ShAespeare: ' de subtexte, deci și de... „capcane")
a fost descifrat cu profesionalism de
un spectacol cu multe elemen
regizorul Mircea Marin, de la Teatrul
te confuze, modernizări sau ac
de stat din Brașov. Ori, ceva mai
tualizări forțate. Asta nu înseamnă
insă că spectacolul nu are și mo- . înainte, cu piesa lui Dragomir Ho
romnea prezentată sub „bagheta" Anmșnte valoroase ori că vina apar
căi Ovanez-Doroșenco sau, recent, cu
ține actorilor. După opinia mea, dis
„Epoleții invizibili" pusă in scenă de
cutabilă este în primul rind viziunea
Costin Marinescu. Regizorii invitați
regizorală".
n-au distribuit actorii pe criterii „ad
Sincere, substanțiale s-au dovedit
ministrative", ci în funcție de dispo
și opțiunile spectatorilor în vederea
nibilitățile interpretative ale acestora
întocmirii repertoriului stagiunii vi-

itoare, mai cu seamă a problemati
cii dorite a fi adusă in scenă. „Do
rim cit mai multe spectacole in care
să ne regăsim pe noi înșine — nota
irig. loan Bordeianu. Cu reflectarea
izbinzilor și neîmplinirilor fiecăruia
dintre noi, cu oglindirea luptei ce se
dă între aspirațiile noastre cele mai
firești și imobilismul, obtuzitatea al
tora,.iqt dintre noi". Iar drept exem
ple era'u 'nominalizate 'reprezentații
din stagiunile anterioare („Interesul
general'1 de A. Baranga, „Cer cuvîntul“ de Dragomir Horomnea, unele
dintre piesele la care am făcut deja
referire), ea și lucrări dramaturgies
de D. R. Popescu, Marin Sorescu, I.
Băieșu ș.a. vizionate în diverse oca
zii.
'

CONSENS DE OPINII INTRE
SPECTATORI ȘI CRITICI. Trebuie
subliniat că n-a existat nici o apre
ciere a spectatorilor care să nu se re
găsească in opiniile criticilor. „In
tr-adevăr — aprecia Valentin Silves-

Perspectiva
istoriei literare*)
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și corespondenții „Scînteii^^

ASTĂZI SE DESCHIDE „TlRGUL BUCUREȘTILOR"
• Participă circa 30
de întreprinderi © Ce
mărfuri puteți găsi și
în care pavilioane •
De Ia confecții și tri
cotaje la încălțăminte
covoare, articole de
copii, mobilă, piese
auto - o mare varie
taie pentru toate gus
turile și cerințele

După o susținută
activitate
editorială,
aflată in preajma îm
plinirii a două dece
nii, Teodor Vârgolici a
cuprins in lucrările
sale un vast spațiu al
literaturii române, de
la începuturile ei mo
derne pină in apropie
re de timpul nostru.
Cercetările sale au
fost orientate pe două
direcții : una viza cu
prinderea monografică
a unui autor, desfă
șurată după metoda
clasică a interdepen
denței organice dintre
biografie și operă, cea
laltă. eminamente sin
tetică. urmărea o temă
sau un gen literar in
toate desfășurările lor
prin literatura noastră. Din prima orientare au rezultat IMI1Ografiile despre Alecu
Russo. Dimitrie . Bo
lintineanu, Emil Girleanu, I. A. Bassarabescu, Dimitrie Anghel. Gala Galaction,
Mateiu I. Caragiale
sau Perpessicius, in aparență autori cu va
loare și orientare ar
tistică diferite, in cer
cetarea cărora istori
cul literar a adus o se
rie de contribuții pre
țioase
atit
pentru
mai buna cunoaștere a
vieții acestora, cit și
pentru o mai riguroa
să delimitare artistică
in interiorul literaturii
noastre. în a doua ca
tegorie, contribuția lui
Teodor Vârgolici este
întru totul deosebită
dacă ne gindim la sin
tezele „Ecouri literare
ale cuceririi indepen
denței naționale" sau
„Epopeea națională în
literatura
română",
incursiuni verticale, aduse pină în actuali
tate prin momente sau
genuri ce trebuie a
fi cunoscute in de
venirea lor. Toate aceste contribuții ni-1
impun
pe
Teodor

*) Teodor Vârgolici :
„Clasici și contempo^rani".
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Vârgolici
atit
prin
preocupare, cit și prin
metodă ca pe un is
toric literar tradițio
nal, atras nu atit de
ineditul unghiului de
investigație, cit de o
marcantă dorință de a
situa obiectul cercetat
in derularea lui isto
rică.
Predominant istoric
literar, Teodor Vârgo
lici apelează frecvent
la mijloacele criticii.
Numeroase pagini do
vedesc aceasta, dar
mai cu seamă recen
ta sa carte „Clasici și

DEcontemporani", apăru
tă la Editura „Eminescu“. Un volum de
studii, cronici și recenzii, cuprinzind un
material
eterogen,
„Clasici și contemporani" reflectă mai
clar preocupările criti
cului literar, dorința
de a se apropia de fe
nomenul literar ac
tual.
Desigur,
este
vorba, în primul rind,
de o lărgire a ariei
investigate, de o re
luare și completare,
sub raport informațio
nal, a unor lucrări
mai vechi. De pildă,
convingătoarea
ple
doarie pentru adopta
rea adevăratului nume
al lui Alecu Russo, evident numit în acte
Alecu Russu, sau me
ritele lui Ion Heliade
Rădulescu de critic
literar.- Prin acestea,
dar și prin cuprinză
torul studiu dedicat
lui Bolintineanu ne
aflăm în spațiul pre
dilect al istoricului li
terar. Autorul are gus
tul faptului de istorie
literară rar, cu circu
lație restrinsă, o plă
cere deosebită de a
descoperi un manu

scris necunoscut, o operă uitată. Studiul
„Al. Macedonski. dra
maturgul" sau cel de
dicat cursurilor lui
G. Ibrăileanu repre
zintă asemenea pagini,
personale îmbinări de
exegeză culturală cu
analiză
axiologică,
poate cel mai bine
realizate în studiile
dedicate lui Goga și
Arghezi. în cercetarea
fenomenului literar in
terbelic, istoricul lite
rar pornește, cum face
și in cazul lui Camil
Petrescu, de la meri
tuoase și recente apa
riții editoriale, in analiza cărora pune in
evidentă valoarea edi
țiilor critice remarca
bile prin bogăția co
mentariului, a notelor
și variantelor.
Formația
intelec
tuală și gustul artistic
îl îndeamnă să alea
gă, de preferință, din
literatura actuală ace
le lucrări sau autori
afirmați în perimetrul
clasicității. Deși unele
cărți aparțin actuali
tății imediate se simte
pretutindeni
același
spirit călăuzitor, atracția spre lucrări
realizate in stilul bo
gatei tradiții a cultu
rii noastre, chiar dacă
nu toate răspund, prin
miezul lor, entuzias
mului cu care le pri
mește istoricul literar,
devenit, în unele pa
gini, cronicar al ulti
melor apariții. Neîn
doielnic, „Clasici și
contemporani" rămine
o carte de interes
pentru toți acei ce
doresc să aibă la în
demină un îndreptar
sigur, o călăuză aviza
tă prin arcanele lite
raturii noastre moder
ne, o carte căreia i te
adresezi cu incredere
datorită bogăției sale
de informații și unei
capacități deosebite de
a capta prin literatură
fiorul istoriei.

Emil VASILESCU J

pentru crearea personajelor potențial
existente in textele dramaturgice.
Cum se explică, in atari condiții, eșe
cul spectacolului cu ..Neguțătorul din
Veneția", pus în scenă tot de un re
gizor colaborator, recunoscut prin ta
lent și ingeniozitate ? E un experi
ment nereușit al lui Iulian Vișa, a
fost părerea criticilor Dinu jKivu,
Stelian Vasilescu. Ștefan Oprea,
C. Paiu. Un experiment care, făcut
intr-un alt „mediu teatral", ar fi
produs, poate, o altă impresie. Deși
introducerea în scenă a unor bazine
cu' apă (simbolizînd ambianța — și
starea de spirit — a Veneției seco
lelor din urmă), obligarea actorilor
la nenumărate tumbe în aceste bazi
ne etc., etc. s-ar fi dovedit tot inutile,
facile mijloace de șoc. Pentru expe
rimente, apreciau specialiștii (nu însă
pentru teribilisme, pentru cele cu tot
dinadinsul șocante), teatrele dispun
de săli de studio. Iar acestea ar tre
bui să devină adevărate laboratoare
de creație.
Supus unei analize amănunțite, în
treg repertoriul teatrului — pentru
stagiunea actuală și pentru , cea care
urmează — a cunoscut substanțiale
modificări. Cum. au răspuns factorii
direct implicați la aprecierile sau obiecțiunile făcut\ de spectatori, ca și
de criticii de specialitate ?

MASURI EFECTIVE DE ÎMBUNĂ
TĂȚIRE A ACTIVITĂȚII ARTISTI
CE. Actorul Stelian Preda, directorul
teatrului, nc-a informat : „Conver
gența de păreri ale spectatorilor și
criticilor de teatru ne-a determinat
să facem substanțiale modificări in
repertoriul aflat „pe rol" ori in cel
al stagiunii următoare. Așa, de exemplu, in urma cvasiunanimității opiniilor. nu vom mai programa spec
tacole cu piesa „Statuia eroului", am
supus unei atente revizuiri monta
rea piesei „Neguțătorul din Veneția",
. inlăturind tot ceea ce a fost pe drept
cuvint criticat. în schimb vom relua
toate spectacolele solicitate de public
și apreciate de critică. Pe lingă acestea. în stagiunea următoare vom
prezenta în premieră cinci piese ro
mânești — „Pisica in noaptea Anu
lui Nou" de D.R. Popescu, „Plautus
și fanfaronii" de I.D. Sirbu, „tn aș
teptarea Măriei" de E.N. Roșu. „Zamolxe" de Lucian Blaga și „Titanic
vals" de Tudor Mușatescu — și trei
din creația universală : „Corbul" de
Carlo Gozzi. „Furtuna" de Cao Yu
(R.P. Chineză) și „Povestea celor 7
ce n-au putut fi spinzurați" de Bengt
V. Wall (Suedia). Se vede bine —
fie și numai din titlurile lucrărilor
enumerate anterior — că instituția
noastră s-a orientat cu precădere asupra piesei politice, pe care o dorim
realizată la cote interpretative supe
rioare".
Rezultată dintr-o mai strinsă conlu
crare intre instituțiile teatrale, public
și critica de specialitate, acțiunea la
care ne-am referit a oferit nu nu
mai concluzii utile, interesante, dem
ne de retlnut. ci și o modalitate de
lucru prin care teatrul poate răspun
de misiunii ce i-a fost încredințată,
consullind direct publicul, cunoscindu-i opiniile și dindu-le curs mai cu
seamă atunci cind ele coincid eu pă
rerile acelor spectaiori avizați care
sint criticii de specialitate. Conside
răm că o asemenea modalitate de lu
cru in domeniul culturii, democrati. că prin excelență, poate fi mai frec
vent folosită, chiar generalizată. „Ca
pitala mișcării noastre teatrale este
itinerantă" — spunea Valentin Sil
vestru in finalul colocviului. Ideea
cunoscutului critic de teatru expri
mă un adevăr indubitabil : pentru a
duce o activitate eficientă, pentru a
răspunde cerințelor publicului este
intr-adevăr' necesar ca specialiștii să
participe la asemenea dezbateri spre
a cunoaște in chip real profilul spe
cific al publicului diverselor teatre
din țară și spre a judeca, in funcție
de acest public, calitatea și eficiența
educativă a repertoriilor, nivelul ar
tistic al spectacolelor. în plus, tre
buie să remarcăm seriozitatea cu care
teatrul respectiv a înregistrat con
cluziile ce decurg din dezbaterea amintîtă : îmbunătățirea repertoriului,
revederea unor viziuni regizorale
insuficient de mature, înlocuirea
unor spectacole care s-au dovedit
caduce,' lipsite de conținutul și me
sajul artistic corespunzătoare actua
lei conștiințe a spectatorilor. Trebuie
să spunem că, din păcate, nu in mul
te teatre din țară confruntarea opi
niilor în cadrul consiliilor oamenilor
muncii, al dezbaterilor cu publicul și
critica de specialitate conduce la mă
suri efective de îmbunătățire a acti
vității artistice și a repertoriului. Cre
dem că, in acest sens, exemplul tea
trului din Botoșani este demn de
urmat.

Complexul expozițional din Piața
Scinteii găzduiește, incepind de azi,
16 aprilie, și pină la 1 septembrie,
tradiționalul „Tîrg al Bucureștilor".
Circa 30 de întreprinderi comercia
le. ale industriei ușoare, coopera
ției meșteșugărești, cooperației de
producție, achiziții și contractări
vor oferi spre vinzare, prin cele
80 de unități răspindite pe terito
riul tirgului, in pavilioane sau tonete, o mare varietate de măr
furi, cu destinații dintre cele mai
diverse — de la cele de sezon pină
la bunuri de folosință îndelungată.
Iată și un mic „ghid" pentru vi
zitatori : in pavilioanele B1, E, F,
N vor fi prezentate și deci vor pu
tea fi cumpărate confecții, tricotaje
și țesături din bumbac, in și mătase,
realizate în întreprinderile indus
triei ușoare ; întreprinderile comer
ciale de stat „București" (pavilio
nul A 4), „Victoria" (complexul de
chioșcuri), „Rom arta" (pavilionul
A 6) și magazinul universal „Uni
rea" (pavilionul A 5) pun la dispo
ziția publicului o gamă largă de ar
ticole de sezon — încălțăminte, ga
lanterie. marochinărie, cosmetice și,
la rindul lor, confecții. Un pavi
lion aparte — A 2 — este rezervat
copiilor : intreprinderea comercială
„Meșterii" expune, spre vinzare, un
bogat sortiment de îmbrăcăminte și
încălțăminte pentru cei mici.

La „Tirgul Bucureștilor" se pot
procura și obiecte de valoare mai
mare destinate înzestrării căminu
lui. Magazinul „Bucur"-Obor expu
ne, in pavilionul Y, produse din do
meniul electronicii, electro-casnice
și muzicale : I.C.S. Mobila prezin
tă, m pavilionul U, diferite garni
turi de mobilă ; I.D.M.S., care se
află în pavilionul A 1, propune vi
zitatorilor o serie de articole de
sport și turism, interesante îndeo
sebi acum, in pragul sezonului es
tival.
Ca și în alți ani, cooperația meș
teșugărească este prezentă eu o
multitudine de produse ale atelie
relor sale : în pavilioanele M și R 1
se găsesc, intr-o mare diversitate
de modele, covoarele și articolele de
artizanat, iar în pavilionul B — mo
bila realizată în cooperativele de
profil.
Cei veniți să-și facă cumpărătu
rile pe vastul platou al complexu
lui expozițional au la îndemină și
unități ale alimentației publice, ale
I.C.S. „Comaliment" și I.L.F. Mili
tari. precum și ale unor producă
tori din sectorul agricol Ilfov, tone
le de dulciuri, iar copiii — jocuri
distractive.
j.A/tr
Programul de funcționare a tir
gului : in afară de luni, zilnic intre
orele 10—18. (Rodica Șerban).

CE E NOU IN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂȚII
— Vă dorim multă
termen lung. Așadar
sănătate 1 O urare tra
— după cum ne spu
dițională intru totul
nea prof. dr. docent
îndreptățită prin fap
Eugen Froca, minis
trul sănătății — se
tul că sănătatea e „bu
nul cel miji de preț"
profilează din ce in ce
mai pregnant, in con
al omului !
dițiile dezvoltării so
Dar... ce este sau,
ciale actuale și de
mai exact, ce va fi nou
perspectivă, medicina
anul acesta in dome
niul îngrijirii sănă
omului sănătos, avind
tății ?
drept țel major asigu
In primul rind, pu
rarea unei cit mai
ternicul accent pus pe
bune stări de sănătate
a populației.
profilaxie, pe preve
nirea bolilor.
Dar pentru omul su
ferind ce se întreprin
Pornind de la acest
de ? După cum am
principiu, au loc în
aflat
la
Ministerul
acest an numeroase
acțiuni sanitaro-antiSănătății, acțiunile sint
numeroase și diverse.
epidemice în scopul
limitării factorilor de
Ne vom opri. în rindurisc din mediul am
rile de față, la măsu
biant — apă, aer, sol,
rile pentru dezvoltarea
al prevenirii și com
în continuare a bazei
materiale a ocrotirii
baterii bolilor transrtiisibile. Căile, de ac
sănătății.
țiune ? Supravegherea
S-a intrat
aplicării normelor de
an cu
o
igiena în familie și in
de 419 spitale cu acolectivități,
acțiuni
proape 269 060 paturi,
sistematice pentru re
432 dispensare-policliducerea noxelor acolo
nici, peste 5 714 dis
unde ele se mai men
pensare medicale teri
țin, educarea și antre
toriale și de întreprin
narea maselor largi de
dere, din care 3 000 se
cetățeni la apărarea
află in comune. Ce
propriei lor sănătăți.
prevede planul de in
’ In acest cadru, un
vestiții pe 1982 ? Con
loc primordial îl ocu
strucții in valoare de
pă îmbunătățirea asis
aproape 1 miliard 400
tentei medicale la lo
milioane lei. Este vor
cul de muncă, preve
ba de darea in funcnirea
îmbolnăvirilor . țiune a peste 7 900
profesionale și creș
paturi de spital — in
terea capacității de
unitățile noi de la
muncă, precum și com
Rm. Sărat. Odorheiu
baterea unor boli cro
Secuiesc, Drobeta-Tr.
nice — cardiovascula
Severin, Caracal, Si
re, de nutriție etc. —
biu. Tg. Mureș, pre
pentru
care
s-au
cum și in maternitățile
^elaborat programe pe
din Botoșani și Plo-

Silvestri AILENE1

iești, acestea adăugi ndu-se celor aproape
23 000 de paturi existente in momentul de
față in maternitâp.
...
Cum ințre preocupări
le de frunte se inscrie,
in mod firesc, grija
pentru sănătatea copi
lului, celor 24 000 de
paturi
profilate
în
această direcție li se
adaugă peste 90 260
locuri în creșe. alte
1 450 fiind realizate in
acest an.
Dar cea mai impor
tantă „investiție" este
aceea în cadre de spe
cialitate. Fată de aproape 40 000 de me
dici existenti la finele
anului 1930, in momen
tul de față se află in
plus la posturi peste
1 780 de medici, spo■ rind astfel -capacitatea
de rezolvare a cazuri
lor in unitățile sanita
re și putindu-se asigura în fiecare dispensar comunal cel
puțin un medic.
Toate aceste măsuri
și multe altele, intre
care pe prim plan se
situează.
stabilirea
competențelor exacte
ale fiecărei unități sa
nitare in funcție de
dotarea cu cadre, în
zestrarea matei ială și
condițiile concrete de
lucru, ca și arondarea
mai judicioasă a popu
lației la unitățile de
medicină generală au
în
vedere
profitul
maxim al omului sufe
rind, însănătoșirea sa
cit mai grabnică. (Ma
ria Baboian).

•ii

u
Măsuri pentru
îmbunătățirea
activității fermei
zootehnice
Vorificind la fața
locului
o
scrisoare
privind activitatea din
ferma zootehnică a
coop’erativei agricole
de producție Codlea,
Direcția generală a
agriculturii și indus
triei alimentare a ju
dețului Brașov a co
municat redacției un
răspuns in care sint
menționate
măsurile
stabilite pentru buna
desfășurare a muncii
în acest sector. Se
arată astfel că. in
anul trecut, întreaga
suprafață de teren de
citeva sute de hectare
destinată bazei fu
rajere a cooperativei,
a fost fertilizată și
întreținută corespun
zător.
recoltîndu-se
porumb siloz, gulii
pentru furaje, lolium,
fin. în raport cu efec
tivul de animale al
cooperativei, stocul de
750 tone fin realizat
s-a dovedit însă insu
ficient pentru perioa
da de stabulație 1981—
1982 și, în consecință,
s-a procedat la com
pletarea acestuia prin
cumpărări de la alte
unități. Pentru a se
asigura o furajare co
respunzătoare
s-au
luat și. alte măsuri :
scoaterea din efecti
vul de animale a tu
turor vacilor pentru
reformă, care au fost
dirijate la îngrășătoria Bod ; gruparea animalelor pe loturi,
în funcție de nevoile
de întreținere și în
grijire ; totodată, con
ducerea C.A.P. a solicitat direcției agri-

cole
scoaterea
din
planul de producție a
ovinelor.
în răspuns
se precizează că fu
rajele suculente exis
tente in cooperativă,
precum și cele circa
80 tone de fin care
vor fi procurate prin
cumpărare, vor asigu
ra furajarea cores
punzătoare a anima
lelor pină la ieșirea
la pășunat. De aseme
nea. conducerea coo
perativei și a fermei
se va ocupa cu mai
multă grijă de acor
darea permanentă a
asistentei zooveterinare, de buna îngrijire
a animalelor.

întărirea ordinii
pe șantier
La șantierul nr. 4
specializat din cadrul
Trustului de instalatii-montaje Iași — se
relata într-o scrisoa
re adresată „Scinteii"
— s-au săvîrșit in
ultimul timp unele
nereguli,
cum ar fi
confecționarea
unor
obiecte fără justificare
legală, vinzarea de
materiale,
reținerea
ilegală a unor sume
de bani din primele
muncitorilor etc.
Se
sesiza, de asemenea,
că nici munca de
partid in șantier nu
se desfășoară la nivel
corespunzător.
Din cercetările efec
tuate de
Comitetul
județean
Iași
al
P.C.R., căruia redac
ția i-a trimis sesiza
rea spre soluționare,
a reieșit că în bună
măsură faptele rela
tate corespund reali
tății. S-a constatat că
la șantierul respectiv
s-au executat din ta
blă inox două rezer-

voare a 1 000 litri fie
care care au fost tri
mise lotului de șan
tiere al trustului din
municipiul
Galați.
După cercetare, aces
tea au fost readuse la
șantierul nr. 4. Cit
privește vinzările de
materiale — țevi de
diferite dimensiuni și
profile — a reieșit că
pentru
acestea
existat aprobările co
respunzătoare.
S-a
constatat, de aseme
nea, că în luna de
cembrie 1981, din dis
poziția șefului de șan
tier, Constantin Dumi
tru, a inginerului-șef,
Alexandru
Atanasiu,
și a președintelui de
sindicat, s-au reținut
unele sume de bani
(peste 10 mii de lei)
din premiile acordate.
Nu s-a putut stabili
exact ce destinație
urmau să ia acești
bani, deoarece expli
cațiile date de cei in
cauză sint contradic
torii. în urma contro
lului efectuat s-a dis
pus restituirea sume
lor respective. (In pa
ranteză fie spus, restituindu-se
oamenilor
banii s-a procedat cit
se poate de firesc.
Oricît de contradictorii
ar fi răspunsurile, unul limpede, adevărat
trebuie aflat pină la
urmă, pentru că o asemenea ilegalitate nu
poate rămine neclari
ficată, iar autorii ei
nepedepsiți). în răs
puns se confirmă ca
întemeiate afirmațiile
privind activitatea ne
satisfăcătoare a secre
tarului comitetului de
partid pe trust și a
celui al organizației
de bază de pe șantier
— aceștia fiind înlocuiți din funcție.
Pe
lîngă măsurile

tehnice adoptate în
urma controlului efec
tuat pentru îmbunătă
țirea activității de pe
șantier, au fost apli
cate și unele sancțiuni
disciplinare.

Avutul obștescgospodărit
cu răspundere
într-o scrisoare adresată redacției se
semnala că in activi
tatea consiliului popu
lar al comunei Albești,
județul Botoșani, există unele neajunsuri
axprimate
îndeosebi
prin faptul că nu se
manifestă
suficientă
grijă pentru păstrarea și gospodărirea
avutului obștesc.
Comitetul județean
Botoșani al P.C.R.,
care a soluționat sesi
zarea,
ne-a răspuns
că problemele semna
late se confirmă. în
urma verificărilor efectuate la fața locu
lui a reieșit că în stiIul de muncă al biroului
executiv
al
consiliului popular coAlbești și-au
munal
făcut loc manifestări
de formalism. Astfel,
datorită
lipsei
de
preocupare
gospodă
rească pentru o su
prafață de circa 10 ha
teren agricol aflat in
folosința
directă a
consiliului popular co
munal, nici in anul
1980 și nici in anul
trecut nu s-au întoc
mit planuri de pro
ducție, iar producțiile
obținute n-au fost re
cepționate și înregis
trate corect, pe bază
de proces-verbal. S-au
constatat, de aseme
nea, neajunsuri în ce
privește buna gestio
nare a materialelor

de construcție și re
partizarea combustibi
lilor pentru unitățile
școlare din comună ;
inventarierea bunuri
lor din gestiunea con
siliului popular nu s-a
făcut operativ, la ter
menele stabilite ; n-a
fost urmărită îndepli
nirea sarcinilor stabi
lite în urma controa
lelor C.F.I.
Analizind concluziile rezultate, secretariatul comitetului ju
dețean de partid a
stabilit un șir de mă
suri pentru îmbunătă
țirea activității Consi
liului popular comunal
Albești, pentru întări
rea răspunderii față

de avutul obștesc. Au
fost, totodată, sancțio
nați pe linie de partid
cu „vot de blam"
Maria Turcu, primar
al comunei, și Dan
Hrițeu, secretarad__
junct cu probleme de
propagandă al comi
tetului comunal de
partid. S-a recoman
dat, totodată, organitației de partid din ca
drul consiliului popu
lar județean să pună
in discuție pe inspec
torul Mihai Finică.
pentru inactivitate și
lipsă de exigentă fată
de neajunsurile con
statate la Consiliul
popular al comunei Al
bești.

Spicuiri din răspunsuri
Uniunea județeană a cooperativelor agri
cole-de producție Suceava: S-a constatat că.
intr-adevăr, la C.A.P. Honodnic trifoiul de sămînță de pe o suprafață de peste 4 ha nu a
fost recoltat la timp anul trecut, depreciindu-se
pe cimp. S-au luat măsuri pentru recuperarea
pagubei de la președintele cooperativei. Vasile
Jacotă, și șefii de fermă vegetală Domnita
Moloceniuc și Maria Prisăcaru.
• întreprinderea de transporturi auto Gorj :
Pentru nerespectarea graficului de circulație a
autobuzului de pe traseul Motru Mătăsari. au
fost sancționați disciplinar conducătorul auto,
Dumitru Videscu, și șeful de autocoloană Petre
Dragotă.
• Comitetul județean Bacău al P.C.R. : Podul
de legătură dintre satele Cornățel și Satu Nou
din comuna Urechești a fost terminat și redat
circulației.
Aceasta s-ar fi putut realiza cu
mult timp înainte dacă și cetățenii ar fi răspuns
cu mai multă solicitudine chemării organelor
locale de a executa unele lucrări la acest obiec
tiv prin muncă patriotică.
0 N-au răspuns in termenul legal : Uniunea
județeană a cooperativelor de consum Vîlcea
— la scrisorile nr. 20 957, 20 515. 20 421 ; comite
tele județene de partid Dîmbovița — la scriso
rile nr. 6 108, 6 237, 6 260, 6 393, Giurgiu — la
scrisorile nr. 5 265, 6 313, ca și 23 105, Dolj —
la scrisorile nr. 18 357, 20 774 și Arad — la
scrisoarea nr. 41 614 ; Consiliul popular al mu
nicipiului București — la scrisorile nr. 22 425,
22 506, 22 527, 22 608, 24 578.
9
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zilei Adunare omagială cu prilejul celei de-a 70-a aniversări ZIUA NAȚIONALĂ A DANEMARCEI
Joi au început în Capitală lucră
Maiestății Sale
rile celei de-a VIII-a sesiuni a Co
a zilei de naștere
a tovarășului Kim Ir Seu
•
misiei mixte guvernamentale tomâ-

Cronica

«

.^COTIDIAN—
Relatdri ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii“
■ La unul din utilajele Fabricii
de ulei de soia și in din Țăndărei
s-a produs o defecțiune. Pentru re
medierea ei trebuia să se oprească
fluxul tehnologic. O zi și o noapte
formațiile conduse de Șerban Olteanu, Arcade Repescu și Constan
tin Vieru au lucrat fără întrerupere,
reparînd utilajul „din mers". Și
astfel, fabrica a funcționat tot fără
întrerupere.
■ Muncitoarele întreprinderii de
confecții din Călărași beneficiază,
începînd cu această săptămînă, de
un nou și modern dispensar me
dical, chiar in incinta întreprinderi'.
Spațios și luminos, noul edificiu
este dotat cu aparatură de înaltă
tehnicitate.
■ In comuna Secueni, din ju
dețul Bacău, a fost înființată o sta
țiune de cercetări și producție pen
tru creșterea oilor cu lină semifină. Prin studiile și cercetările efectuate, specialiștii de aici își
propun să contribuie la îmbunătăți
rea raselor locale de oi din zonele
colinare și de deal din județele
Bacău, Covasna, Harghita și Vaslui.
■ Printre datele de bilanț cu care
Spitalul județean din Baia Mare
își aniversează primul deceniu de
activitate se înscrie și cifra de
35 000 de nașteri. Cît populația unui
oraș!
■ De aproape doi ani de zile se
lucrează la modernizarea grădinii
de ve Sa restaurantului „Bulevard"
din Ploiești, pentru care s-au con
sumat mari cantități de ciment, că
rămidă, tablă. Acum, cînd lucrările
se apropie de sfîrșit, să vezi și să

tV

nu crezi : totul s-a făcut pentru...
reducerea spațiului comercial al
grădinii șl pentru sprijinirea cu
stîlpi mari de beton armat a unui...
ring de dans (I ?)
■ Toate cele 15 produse no‘
realizate în acest an de colectivul
cooperativei meșteșugărești „Uni
rea" din Suceava au fost solicitate
și la export. Noile produse valorifi
că superior lemnul de mici dimen
siuni pentru confecționarea de pie
se de mobilier și obiecte de arti
zanat.
■ Buna gospodărire și igienizarea
orașelor și comunelor județului
Vrancea sînt obiective ale întrecerii
care se va desfășura pe tot par
cursul lunii aprilie. Așezarea rurală
care se va situa la loc de frunte
va beneficia, printre altele, de un
premiu oferit de Direcția sanitară
județeană constînd din aparatură
medicală pentru dotarea dispensa
rului propriu, lată o inițiativă...
sănătoasă!
■ Transformată într-un dezordo
nat depozit de materiale aparținînd celor două secții de producțieservicii ale cooperației meșteșugă
rești, strada I. L. Caragiale din Bo
toșani a devenit impracticabilă pină
și pentru pietoni. Să fie acesta și
motivul pentru care edilii nu pot ajunge pină la fața locului să vadă
ce-i de făcut?
■ La Clinica de radiologie din
Cluj-Napoca a luat ființă un labo
rator de radiogenetică — primul de
acest fel din țară. Aici se desfă
șoară o bogată activitate științifică
de specialitate.

domn cel mare...44. Emisiune literar-muzical-coregrafică
22,20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
PROGRAMUL 1
15,00 Telex
15,05 La volan
15,20 Itinerar danez — Imagini din Da
nemarca
15.45 Emisiune în limba germană
17,40 Tragerea Loto
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,30 Actualitatea economică
20.45 Film artistic : „Poteci nebătute4*.
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor din R.P.D. Coreeană
21,55 Cîntecul și poezia care
ne-au
însoțit istoria.
„Ștefan Ștefan,

15,00 Cîntec drag pe întinsul țării
—
muzică populară
15,15 Roman foileton „La barraca*
—
episodul 5
16.00 Telerecital — Toma Dimitriu
17,10 Stadion
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,30 Concertul orchestrei simfonice a
Filarmonicii „George Enescu“. Di
rijor : Mircea Cristescu. Soliști :
Virginia Mânu, Martha
Kessler,
Valentin Teodorian, Bogdan Pancu.
în program : Oratoriul vesel, de
Alfred Uhl
22,05 Generația deceniului IX
22,20 Telejurnal

no-congoleze de cooperare economi
că și tehnică. Cu acest prilej sînt
examinate stadiul dezvoltării relați
ilor economice bilaterale, ' căile de
extindere a cooperării pe multiple
planuri, aspecte vizînd lărgirea și
diversificarea schimburilor comer
ciale dintre România și R.P. Congo.
Delegația română este condusă de
Marin Capisizu, ministru secretar de
stat la Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, iar delegația
congoleză de Aime Emmanuel Yoka.
ministru delegat la Președinția Re
publicii,
însărcinat cu cooperarea.
★

La București au început, joi di
mineață. lucrările celei de-a Vl-a
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-zambiene de coo
perare economică și tehnică.
Cele două delegații, conduse de
Ion M. Nicolae. prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și
H. S. Meebelo,
ministrul Comisiei
Naționale pentru Dezvoltarea Plani
ficată a Republicii Zambia, anali
zează modul în care au fost înde
plinite prevederile protocolului pre
cedentei sesiuni, precum și noi po
sibilități privind dezvoltarea în con
tinuare a cooperării economice și
tehnice în domenii de interes comun,
lărgirea
schimburilor
comerciale
dintre cele două țări, pe baze re
ciproc avantajoase.
*
La Biblioteca județeană Suceava
s-a deschis o amplă expoziție de do
cumente și cărți dedicată împlinirii
a 525 de ani de la urcarea lui Ștefan
cel Mare pe tronul Moldovei. La loc
de cinste se află lucrări din opera
tovarășului Nicolae Ceaușescu cuprinzind referiri și elogii la adresa
marelui voievod, care, timp de aproa
pe 50 de ani, a ținut sus steagul
luptei pentru apărarea independenței
naționale. Expoziția mai prezintă vo
lume privind epoca și personalitatea
domnitorului, fotocopii după perga
mente, întărite cu sigilii emise la
Suceava, fotografii ale ctitoriilor lui
Ștefan cel Mare, acte de danie, tra
tate de alianță ilustrînd activitatea
diplomatică a strălucitului voievod.

Cu prilejul celei de-a 70-a ani
versări a zilei de naștere a tovară
șului Kim Ir Sen, secretar general
al Comitetului Central al Partidului
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Coree
ne, joi a avut loc în Capitală, la
sala mică a Palatului Republicii So
cialiste România, o adunare oma
gială, organizată de Comitetul mu
nicipal București al P.C.R. și Aso
ciația de prietenie româno-coreeană.
Au participat tovarășii Neculai
Agachi, membru al C.C. al P.C.R.,
ministrul
industriei
metalurgice,
președintele Asociației de prietenie
româno-coreeană. Dumitru Turcuș,
adjunct de șef de secție la C.C. al
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct
al ministrului
afacerilor externe,
loan Botar, secretar al Institutului
român pentru relațiile culturale cu
străinătatea, activiști de partid și de
stat, reprezentanți ai unor instituții
centrale și organizații de masă și
obștești, oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții bucureștene.
Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei R.P.D. Coreene laBucurești.
Adunarea a fost deschisă de to
varășa Eleonora Cojocaru, membru
al C.C. al P.C.R., secretar al Comi
tetului municipal București al P.C.R.,
care, în numele comuniștilor, al
oamenilor muncii din Capitală,
a
adresat tovarășului Kim Ir Sen urări
de sănătate, viață îndelungată, pu
tere de muncă și succese tot mai
însemnate în opera de edificare a
socialismului,
pentru prosperitatea
și fericirea poporului coreean, pen
tru înfăptuirea supremei sale aspi
rații naționale — reunificarea inde
pendentă și pașnică a patriei.
Personalitatea și opera tovarășu
lui Kim Ir Sen, conducătorul iubit
și stimat al poporului coreean, mi
litant de seamă al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale,
care și-a consacrat
întreaga viață
slujirii intereselor vitale ale oame
nilor muncii, înfăptuirii idealurilor
de libertate și independență ale po
porului coreean, cauzei generale a

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17,
18 și 19 aprilie. In țară : După o ame
liorare, la începutul intervalului, vre
mea va deveni din nou închisă,
în
deosebi în partea de est a țării. Vor
cădea ploi locale. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat. Temperaturile
mi

® EXPEDIȚIE OCEANOGRAFICĂ. O echipă de
cercetători
francezi a între
prins, în primul . trimestru al
anului, o expediție
științifică
in Pacificul oriental. Expediția,
denumită „Cyathe’m", a avut
ca unul din obiectivele princi
pale observarea și studierea iz
voarelor hidrotermale subma
rine și a faunei din aoropierea
acestora. Prin scufundarea, la
adîncimi
între 2 490 și 2 650
metri, a unei aparaturi, au fost
aduse la suprafață mostre li
chide foarte fierbinți (Dină la
350°) provenind de la asemenea
izvoare active. deoozite de
sulfuri care înconjoară ieșirea
de ape termale și o faună snecifică incluzind viermi gigan

tici. crabi, păianjeni de mare,
pești. Este încă prea devreme
— scrie „Le Monde" in relata
rea asupra rezultatelor expe
diției — să se știe dacă sulfu
rile de cupru, plumb, zinc etc.
care precipită la ieșirea din iz
voarele hidrotermale constituie
saft nu depozite miniere ex
ploatabile. Dar studiile funda
mentale pot să servească la în
țelegerea procesului de minera
lizare și deci să ajute la pros
pectarea minieră. în general.

• PRIMA SONDA
ORIZONTALĂ SUB
MARE. In largul Adriaticii a
fost forată prima sondă orizon
tală sub mare. Pornind de la o

„Dinamo" a U.J.C.M. Timiș, unde
mecanicul însărcinat cu verificarea
sistemului de frînare nici nu se mai
„obosea" să pună în funcțiune in
stalația de specialitate ultramodernă
din dotare, mulțumindu-se să facă
un control vizual, absolut formal.
— Au rămas, practic, numai 45 de
zile pină la încheierea termenului
stabilit pentru verificarea tehnică.
Ce măsuri se pot întreprinde pentru
ca această acțiune să se încheie to
tuși cu rezultatele dorite?
— în primul rînd, mi-aș permite să
fac și pe această cale un călduros
apel către toți posesorii de autotu
risme care nu s-au prezentat pînă
acum la verificarea tehnică anuală
să se grăbească și să nu mai amine
pentru ultimele zile, cînd — din ex
periența anilor trecuți — se creează
o prea mare aglomerație și nu mai
există, practic, garanția unor lucrări
de calitate și nici posibilitatea înlă
turării eventualelor defecțiuni. Apoi,
fiecare trebuie să înțeleagă bine că
este in propriul său interes să pre
zinte mașina la verificare în bună
stare de funcționare, iar atunci
cînd i se depistează o defecțiune
aceasta să fie remediată pe loc, să
nu mai stea „la tîrguială" cu un me
canic sau altul. De asemenea, fie
care posesor de autoturism să pre
tindă și să verifice personal dacă
toate operațiile obligatorii înscrise in
fișa de diagnoză au fost sau nu exe
cutate, și in ce fel anume. La rîndul
lor, lucrătorii din unitățile autoriza
te să efectueze verificările tehnice
trebuie să-și facă datoria, semnătu
ra pe care și-o pun pe fișa de diag
noză in dreptul operațiilor efectuate
să aibă acoperire in exactitatea și
calitatea acestora. Este de subliniat
inițiativa unor unități de a lucra în
această perioadă în schimburi pre
lungite, iar unele chiar și în zilele
de duminică dimineața, pentru a
putea face față numărului mare de
verificări tehnice care au mai rămas
de executat. în ce ne privește, nu
facem un secret din faptul că. pînă
la 31 mai. dar și după aceea, vom
intensifica sondajele și controalele in
unități și pe trasee, astfel incit prin
filtrul cerințelor impuse de traficul
rutier tot mai intens să nu mal
treacă nici o mașină cu defecțiuni
tehnice de natură să pună în pericol
siguranța deplasării atît pentru cei
în cauză, cît și pentru ceilalți parte
neri de drum.

nime vor fi cuprinse între minus 2 șl
plus 8 grade, iar cele maxime între 8
și 18 grade, local mai ridicate. în Crișaria, Maramureș, Transilvania și Mol
dova, pe alocuri, se va produce brumă.
Dimineața, ceață slabă. în București:
Vremea va fi relativ răcoroasă, cu ce
rul mai mult noros, favorabil
ploii.
Vint slab pînă la moderat. Temperatu
rile- minime vor oscila între 4 și 7 gra
de, iar cele maxime între 15 și
18
grade. (Corneliu Pop, meteorolog
de
serviciu).

Regina MARGARETA A II-A A DANEMARCEI
COPENHAGA

Adresez Maiestății Voastre felicitări cordiale și cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală cu prilejul zilei de naștere — Ziua națională
a Danemarcei — precum și urări de prosperitate și progres pentru poporul
danez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste. România, Ilie Verdeț, a trimis o telegramă primului
ministru al Danemarcei, Anker Joer-

Arhipelagul
danez,
alcătuit din peste 500
de insule, aflat la
răscrucea drumurilor
pe apă, este locuit de
un popor harnic și ta
lentat In ciuda vicisi
tudinilor istoriei, ur
mașii îndrăzneților vi
kingi au reușit să-și
apere independența și
suveranitatea, să ajun
gă la un înalt grad de
dezvoltare a econo
miei țării lor. Tradi
ționalele îndeletniciri
— pescuitul și agricul
tura — au fost supuse
unui proces continuu
de modernizare, fiind
ramuri de bază cu o
înaltă eficientă ale
economiei
naționale.
Și construcția de nave
oceanice,
care
a
început în această țară
cu un întins litoral
încă în veacul al
XV-lea, are un nivel
tehnic
ridicat.
în
prezent
binecunos
cutele șantiere na
vale „Burgmeister —
Wein" lansează nave
de
mare
capacita
te. Realizări remar
cabile a obținut Dane
marca și intr-o serie
de alte ramuri, cum
sînt siderurgia, con
strucția de mașini, in
dustria chimică, elec
trotehnica și electro
nica. Datorită calității
superioare a produse
lor sale, încorporînd
noile cuceriri ale știin
ței și tehnicii, indus
tria daneză participă
activ
la
circuitul

gensen, cu prilejul zilei naționale,
prin care ii adresează sincere feliei-,
țări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală.

schimburilor interna
ționale de mărfuri,
fiind principala sursă
de devize pentru achi
ziționarea
materiilor
prime și energiei de
care are nevoie eco
nomia țării. La produ
se alimentare tradițio
nale ale exportului
danez s-au adăugat în
anii din urmă apara
tele de înaltă precizie,
mașinile-unelte, apa
ratura electronică, mo
bila,
medicamente
le etc. Industria dane
ză furnizează altor
țări uzine chimice,
turnătorii, fabrici de
produse lactate. Dane
marca se situează pe
primul loc în lume în
ceea ce privește ex
portul
de
motoare
pentru nave, de apa
rate acustice, radiote
lefoane. Vocația con
structivă a poporului
danez își găsește o
elocventă îmbinare cu
Înclinația sa spre pace,
cu voința sa de a se
făuri un continent eli
berat de amenințarea
armelor nucleare.
Tradiționalele rela
ții de prietenie și co
laborare dintre Româ
nia și Danemarca, în
temeiate pe egalitate
in drepturi și avantaj
reciproc, cunosc un
eurs ascendent în anii
din urmă. O contribu
ție de cea mai mare
însemnătate la dezvol
tarea lor au adus-o vi
zita efectuată în anul
1980 în Danemarca de
tovarășul Nicolae

Ceaușescu,
împreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu, convorbi
rile purtate cu regina
Margareta a II-a și
prințul Henrik, pre
cum și cu premierul
Anker Joergensen. Au
fost semnate cu acel
prilej acorduri și în
țelegeri de cooperare
in diferite domenii.
Și-a găsit, astfel, o
nouă și sugestivă ilus
trare faptul că deo
sebirile de orinduire
socială sau aparte
nențele la grupări po
litice diferite nu pot
constitui obstacole în
calea dezvoltării unor
relații
prietenești
atunci cînd se manifes
tă voința necesară. Se
intensifică acțiunile de
cooperare în special în
domeniile
industriei
construcțiilor de ma
șini, industriei nava
le, metalurgiei, chimiei
și petrochimiei, ener
geticii, agriculturii și
industriei alimentare,
se dezvoltă colaborarea
tehnico-științifică
șl
culturală. S-a extins,
totodată,
conlucrarea
pe plan internațional.
Există toate premi
sele pentru ca relațiile
de prietenie și colabo
rare multilaterală româno-daneze să se
adîncească și să se di
versifice și de aci
înainte, în interesul
reciproc al celor două
popoare, al
cauzei
păcii, securității și în
țelegerii între națiuni.

Tragere excepționala PRONOEXPRES
Administrația de Stat Loto-Pronosport organizează, la sfîrșitul acestei
săptămîni, o tragere excepțională
Pronoexpres, la care se pot obține
autoturisme „Dacia 1 300“ și „Skoda
120 L“, excursii în R. D.
Germană
sau R. P. Bulgaria și mari sume de

bani, variabile și fixe. Pentru atri
buirea cîștigurilor se vor efectua opt
extrageri în două faze, cu un total de
44 de numere. Cu biletele de 15 lei
varianta se pot obține cîștiguri
la
toate extragerile. Sîmbătă, ultima zi
de participare.

Suplimentarea puterii sistemelor
hidroenergetice Porțile
de Fier
rt
examinată în cadrul unei reuniuni româno-iugoslave

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
în cîteva lînduri

Dacă nu, informațiile și recomandările de față vă pot fi utile
meroase unități din toată tara, ca și
pe trasee, rezultă două aspecte, amindouă dăunătoare: pe de o parte,
în unele unități se ex.ecută verificări
de mintuială, cu o condamnabilă su
perficialitate, iar pe de altă parte,
unii posesori de autoturisme, de tea
mă să nu li se descopere vreo de
fecțiune și să fie aminați pină la în
lăturarea ei, se declară mulțumiți cu
verificări sumare și sint chiar bucu
roși că „scapă" mai repede. Lucru
extrem de grav. întrucît nu o dată
s-a întîmplat ca imediat după efec
tuarea unei astfel de verificări să se
producă accidente cu consecințe ire
cuperabile, cel mai adesea din cauza
unui pneu uzat sau a unor vicii
ascunse la mecanismele de direcție
și frinare. In timpul unui control
inopinat la unitatea „Ciclop" de pe
șoseaua Giurgiului, de exemplu, echipa condusă de Ion Dumitrescu nu
efectuase autoturismului 17-B-9 815
operații importante prevăzute în fișa
de diagnoză, iar echipa condusă de
Ion Muscalu, căreia i se încredințaseră
autoturismele cu certificatele de în
matriculare reținute și cele care
urmau să fie înmatriculate, nu veri
fica nici sistemul de iluminare, și
semnalizare, nici presiunea în pneuri,
nici instalația electrică, dar de în
casat, banii se încasau. Deși unitatea
autoservice din strada Sălăjan, tot
din București, dispune de o dotare
tehnică de prim rang, unele lucrări
importante de verificare se efec
tuau. din comoditate, cu... ochiometrul. Au fost sancționați, pe loc. toți
meșterii care nu-și făceau datoria
cum trebuie, împreună cu Ion Mihail,
care răspunde de întreaga linie de
diagnosticare. Am repetat controlul
la această unitate exact după o săptămină și am constatat că. de astă
dată, totul mergea, cum se zice, ca
pe roate. Ceea ce nu se poate spune
despre lucrătorii de la stația auto
service din Făgăraș a întreprinderii
județene Brașov de gospodărie co
munală și locativă, ai cărei lucrători,
in mod inadmisibil, i-au eliberat lui
Nicolau Stoica din comuna Părău. po
sesorul autoturismului l-BV-9 843,
dovadă de revizie, fără măcar ca acesta să prezinte mașina la atelier.
După cum un autoturism verificat la
unitatea cooperativei „Potaisa" din
Turda a fost depistat la numai cîteva
zile cu defecțiuni Ia sistemul de di
recție, care constituiau un pericol
pentru siguranța circulației. Aceeași
lipsă de interes și simț de răspun
dere am întilnit și la cooperativa

(Agerpres)

★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Arabe Siriene — a 36-a ani
versare a proclamării independenței
— joi după-amiază a avut loc în Ca
pitală o manifestare culturală, orga
nizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea si
Asociația de prietenie româno-siriană. Ziaristul Aurel Papadiuc a înfă
țișat aspecte din activitatea și reali
zările poporului sirian pe calea pro
pășirii economice și sociale a țării,
în continuare, a fost prezentat un
film documentar.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., Asociației de prietenie
româno-siriene și Ligii române de
prietenie cu popoarele din Asia și
Africa, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, oameni de artă
și cultură, un numeros public.
Au fost prezenți Hayssam Barakat,
ambasadorul R. A. Siriene la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Ați efectuat verificarea tehnică anuală
a autoturismului dumneavoastră ?
După cum am mal informat la
timpul potrivit în ziarul nostru, veri
ficarea tehnică a autovehiculelor pe
Î982 a început de la... începutul anu
lui și se va încheia la 31 mai. In
legătură cu situația ..la zi“ și cu mo
dul de desfășurare a verificării teh
nice anuale — obligație legală a tu
turor posesorilor de autoturisme și
de mare importanță pentru siguranța
traficului rutier — tovarășul lt. colonel
inginer MIHALACHE STOLERU,
locțiitor al șefului Direcției circula
ție din Inspectoratul General al Mi
liției, ne-a spus :
— Deși au trecut trei luni și jumă
tate de la declanșarea acestei acți
uni. nici jumătate din numărul pose
sorilor de autoturisme nu s-au pre
zentat pină acum la unitățile autori
zate de miliție pentru executarea
verificărilor tehnice anuale. Aceasta,
in condițiile in care, față de anul
trecut, metodologia de desfășurare,
perioada afectată și operațiile ce se
execută nu au suferit modificări. Sin
gura cerință — esențială, după opinia
noastră — in acest an este ca toate
verifică Ale tehnice efectuate să fie
de cea ..tai bună calitate. Există uni
tăți care âu de acum o bună expe
riență și oferă garanția unor lucrări
ireproșabile. între acestea se află
Dacia-autoservice Pitești, unde, pe
lingă excelenta dotare cu aparatură
de. specialitate. întregul flux tehno
logic al verificărilor tehnice se des
fășoară cu o rigoare, competentă și
probitate profesională aidoma unei
întreprinderi industriale. Asemenea
unități Dacia-autoservice. unde veri
ficările tehnice se efectuează cu
simț de răspundere, există și în
București, pe șoseaua Pantelimon
(care a efectuat pină acum peste
4 500 de verificări), în Slatina,
Craiova, Constanta, Bacău. Timișoa
ra, unitatea cooperativei „Automecanica" de pe str. Slătineanu-Filioara
din Capitală și altele. De asemenea,
conștiinciozitatea și exigența lucrări
lor de la unitatea A.C.R. „Bega“ din
București au făcut ca la 30 la sută
din autoturismele prezentate la ve
rificările tehnice să nu li se elibereze
dovezile și ecusoanele de culoare
grena „Revizuit tehnic 1982“ pină
nu le-au fost remediate defecțiunile
constatate.
— Din păcate, nu în toate unită
țile autoservice se acordă atenția cu
venită unor astfel de lucrări de ca
litate.
— într-adevăr. din controalele șl
sondajele pe care le-am făcut in nu

socialismului, progresului și păcii,
au fost evocate pe larg de însărci
natul cu afaceri ad-interim al R.P.D.
Coreene la București, Li Ha Zun.
Subliniind prodigioasa activitate re
voluționară desfășurată de tovarășul
Kim Ir Sen încă din anii tinereții,
profundul său patriotism, vorbitorul
a relevat faptul că ideile politice ale
secretarului general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea își găsesc o
strălucită
confirmare îi» succesele
remarcabile obținute de poporul
coreean în opera de edificare a so
cialismului, de consolidare a cuceri
rilor revoluționare, a independentei
și suveranității naționale, în efortu
rile susținute pentru realizarea de
zideratului
suprem
al
națiunii
coreene — reunificarea în mod in
dependent și pașnic a patriei.
în cuvintare a fost evocată cu sa
tisfacție evoluția rodnică a relațiilor
de strinsă prietenie și solidaritate
militantă dintre Partidul Comunist
Român
și Partidul Muncii dirț
Coreea,
dintre țările și popoarele
noastre, relații puternic impulsio
nate, de fiecare dată, de întilnirile
și convorbirile de la București ți
Phenian
dintre conducătorii
de
partid și de stat din România și
R.P.D. Coreeană. în acest cadru, s-a
evidențiat faptul că apropiatul dialog
româno-coreean la cel mai înalt
nivel, prilejuit de vizita oficială de
prietenie in R.P.D. Coreeană a to
varășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu.
va constitui o nouă afirmare a voin
ței comune de a da noi impulsuri
transpunerii in viață a hotărârilor și
înțelegerilor bilaterale, de a dezvol
ta
și diversifica relațiile politice,
economice, tehnico-științifite și cul
turale dintre cele două țări, în in
teresul popoarelor român și coreean,
al cauzei generale a socialismului,
independenței, păcii, progresului și
bunăstării popoarelor.
Adunarea omagială s-a încheiat cu
vizionarea unui film dedicat vieții
și activității tovarășului Kim Ir Sen.

• La Sofia a început cea de-a
13-a ediție a turneului armatelor
prietene la volei masculin. în prima
zi selecționata militară a României
(reprezentată de echipa Steaua) a
întrecut formația Ț.S.K.A. Moscova
cu scorul de 3-2 (10-15, 15-11, 5-15,
15-9, 15-8).
Alte rezultate : Bulgaria-Polonia
3-2 ; Ungaria-Angola 3-0.

• în prima zi a tradiționalei com
petiții de polo pe apă pentru ju
niori „Cupa Diana", ce se desfășoa
ră la Sofia, echipa României a întîlnit puternica formație a U.R.S.S.,
campioană mondială. Meciul s-a ter
minat cu un rezultat de egalitate :
5—5. Alte rezultate : Bulgaria A —
R. F. Germania 10—10 ; Spania —
Bulgaria B 10—9 ; Cehoslovacia —
Grecia 10—2.
jj
O Jucătorul român Dumitru Hărădău s-a calificat în finala turneu
lui internațional de tenis de la Opa-
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CALEIDOSCOP

FOTBALISTIC

• în ajutorul tușierilor
I

...Spaniolii sint tot mai inspirați
in căutările lor de a asigura condiIții ireproșabile „El Mundialului" din
luna iunie. De curind, Juan Garda
Chacon a avut ideea unui steag soInor și luminos pentru folosul arbi
trilor de tușă. De vor fi folosite ase
menea steaguri, arbitrii de centru
Inu vor mai putea avea scuza că n-au
văzut ori că n-au auzit semnaliză
rile tușierilor !

tia (Iugoslavia), Învingîndu-I în se
mifinale pe austriacul Milden, cu
scorul de 6—3, 6—1. Hărădău îl va
întîlni în finală pe iugoslavul Bulievici, care a cîștigat cu 6—1, 6—7,
6—3 partida cu Spang (R. F. Ger
mania).

BELGRAD 15 (Agerpres). — Intre
10 și 15 aprilie la Belgrad a avut loc
sesiunea a XXX-a a Comisiei mixte
romăno-iugoslave pentru Porțile de
Fier. Cu această ocazie festivi —
marcarea a 10 ani de la intrarea în
funcțiune a sistemului hidroenergetic
și de navigație Porțile de Fier-I și a
25 de ani de la înființarea Comisiei
mixte — ă fost evidențiată activita
tea rodnică în realizarea și dezvolta
rea colaborării, in valorificarea po

tențialului hidroenergetic al secto
rului comun al Dunării, in interesul
ambelor țări vecine și prietene. La
sesiune au fost examinate și s-au
adoptat hotărâri în legătură cu exe
cuția lucrărilor sistemului Porțile de
Fier-II, suplimentarea puterii insta
late la acest sistem, posibilitatea de
creștere a puterii instalate la Porțile
de Fier-I, soluționarea unor proble
me curente in domeniul hidroener
getic.

Ieri, în divizia „B" de fotbal
în seria a Il-a din. divizia ,.B“ de
fotbal s-a disputat ieri o etapă in
termediară. Au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : Rapid Bucu
rești — Automatica București 5—2;
Chimica Tirnăveni — Flaaăra Mo
runi 2—0 ; Mecanică fină București
— Autobuzul București 1—0 ; Carpați Mîrșa — Metalul Plopeni 1—0 ;
Dunărea Călărași — Unirea Alexan
dria 3—1 ; Energia Slatina — I.C.I.M.
Brașov 1—0 ; Șoimii I.P.A. Sibiu —
Pandurii Tg. Jiu 5—0 : Tractorul
Brașov — Gaz metan Mediaș 1—0 ;
Petrolul Ploiești — Luceafărul Bucu
rești (meci aminat).

timp de 12 meciuri la rind
naționala, timp de 10 meciuri
consecutive cu Juventus. De 9 ani
de zile el n-a lipsit nici măcar la
o singură partidă de campionat,
Frumoasă carieră sportivă, admirabil exemplu de longevitate sportivă l

Drasticul Santana
Selecționerului brazilian Tele San
tana nu-i plac jucătorii violenți. Un
exemplu : l-a îndepărtat din echipa
sa pe atacantul Serginho pentru că
și-a lovit soția. In luarea deciziei a
contat și faptul că fotbalistul in cuipă era recidivist și mai fusese avertizat (altădată il lovise cu piciorul
în cap pe portarul formației Vasco
da Gama).

>
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| Recordurile lui Zoff

„Bici-bal“

I

La vîrsta de 40 de ani, cunoscutul
I portar Dino Zoff va fi decanul de
I vîrstă al fotbaliștilor la „El Mun
dial" ’82. Iar cu cele 98 selecționări
Iin echipa Italiei, el a depășit de pe
acum recordul in acest sens deținut
de Giacinto Facchetti. Și palmaresul
ilui Zoff este impresionant : 5 titluri
de campion al Italiei, o cupă a
Italiei, o cupă a Europei. La
fel de impresionante sint și alte
I recorduri ale sale : n-a primit gol

...Un jucător de la echipa sudaneză din Umrawaba (localitate situată
la 200 km sud de Khartum) a fost
sancționat într-un mod original și
exemplar pentru gestul necugetat
de a fi bătut un arbitru : in pauza
meciului imediat următor, in fața
propriului public, vinovatului i
s-au „administrat" 25 lovituri de
bici ! A fost un antract de ținut
minte !

G. M.
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SATU MARE • In organizarea
Comitetului județean de cultură și
educație socialistă Satu Mare, a fi
lialei „Transilvania" a Asociației ar
tiștilor fotografi din România și fotoclubului „Venus" din localitate, la
Muzeul județean din Satu Mare s-a
deschis salonul primei ediții a bie
nalei de artă fotografică „Agro ’82",
manifestare inaugurată cu prilejui
împlinirii a două decenii de la în
cheierea cooperativizării agricultu
rii. Sînt expuse 172 de lucrări (albnegru, color și diapozitive) realizate
de 37 fotocluburi din 29 de orașe
ale țării. (O. Grumeza).
MUREȘ • în sălile de expoziții
de la Palatul culturii din Tg. Mureș
a avut loc vernisajul expoziției re
trospective a cunoscutului plastician
Paul Erdos din Satu Mare. Expozi
ția reunește cele mai reprezentati
ve lucrări de grafică realizate în
ultimii ani de artistul sătmărean.
• Sala mare a Teatrului Național
din Tg. Mureș, a găzduit spectacolul
cu piesa „Intre etaje" de Dumitru
Solomon, în distribuția căreia au apărut, alături de cunoscutul actor
Amza Pellea, studenți de la catedra
de actorie a Institutului de artă tea
trală și cinematografică din Bucu
rești. (Gh. Giurgiu).
VASLUI • La muzeele „Vasile
Pârvan" din Birlad și „Dimitrie
Cantemir" din Huși «u avut loc sim
pozioane dedicate împlinirii a 525
de ani de la urcarea pe tronul Mol
dovei a domnitorului Ștefan cel
Mare. Evocări istorico-literare cu
aceeași temă au mai avut loc la
biblioteca județeană, la casele pio
nierilor și șoimilor patriei, precum
și la căminul cultural Perieni, unde
a fost prezentat filmul „Ștefan cel
Mare". (Petru Necula).
BRAȘOV O în sălile secției* de
artă populară a Muzeului județean
Brașov s-a deschis expoziția etno
grafică și de artă populară „Civili
zația rurală a Carpaților". Organi
zată de Muzeul etnografic al Tran-

silvaniei din Cluj-Napoca, expoziția
întrunește obiecte valoroase și re
prezentative din 12 muzee ale țării,
in special piese care ilustrează dez
voltarea agriculturii, creșterea ani
malelor, meșteșugurile, obiceiurile
de familie și de peste an, de pe am
bele versante ale lanțului carpatic.
(Nicolae Mocanu).

ARGEȘ • Timp de trei zile. Casa
de cultură a sindicatelor din Pitești
a găzduit Festivalul coral interjudețean, ediția a Vll-a. Pe scenă
au evoluat 30 de prestigioase forma
ții din București și din 15 județe
ale țării. (Gh. Cirstea).
IALOMIȚA • întreprinderea ci
nematografică județeană organizea
ză în aceste zile un concurs de cui-,
tură cinematografică avînd ca tema
„Noua revoluție agrară oglindită in
creația cinematografică româneas
că". A A luat sfîrșit etapa județea-,
nă a concursului coral „Copiii
României socialiste cîrită pacea".
Cele mai bune coruri s-au dovedit
a fi cele ale școlilor generale nr.
3 și 2 din Slobozia și Liceului peda
gogic Slobozia, formații care și-au
cîștigat dreptul de a participa la
etapa interjudețeană. (Mihai Vișoiu).
BRAlLA • Clubul întreprinderii
de utilaj greu „Progresul" a găzduit
o seară muzicală. Și-au dat concur
sul corul Madrigal al Conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu" din Bucu
rești, orchestra și corul Societății
filarmonice „Lira" din Brăila. (Cor
neliu Ifrim).
CARAȘ-SEVERIN 9 Colectivul
Teatrului de stat din Reșița a pre
zentat o nouă premieră din cadrul
actualei stagiuni : comedia ..Joc du
blu" de Robert Thomas. Regia este
semnată de Eugen Vancea, iar sce
nografia de Ion Bobeică. • La rindul său. Teatrul popular din Oravița a prezentat premiera cu piesa
„Concediu nelimitat", de M. Ispirescu. (Nicolae Cătană).

Petre POPA

platformă
fixă, sonda a fost
forată pe o lungime totală de
2 316 metri : mai întîi 520 metri
pe verticală, apoi 1410 metri
oblic și, în fine, 400 metri pe
orizontală. Zăcămîntul în care
ș-a făcut această forare făcea
parte dintre acelea care nu
sînt exploatabile prin metode
le clasice. Publicînd această
știre, ziarul „Le Monde" arată
că sondele orizontale — reali
zare a specialiștilor italieni —
vor avea avantajul de a urma
stratul productiv pe o lungime
de mai multe sute de metri in
loc să-l traverseze vertical, pe
o lungime evident mai scurtă,
ceea ce va permite să se ex
tragă o mai mare cantitate de
hidrocarburi. Aceste sonde vor
fi utile numai pentru unele

să iasă la suprafață in timp ce
„miezul" capătă o densitate din
ce în ce mai mică.

tipuri de zăcămînt : cele cu pe
trol vîscos,
gaz
conținut în
stincă foarte puțin permeabilă
etc.

• IPOTEZĂ GEOFIZI
CĂ. Cercetătorii sovietici au
emis ipoteza că, din momentul
apariției sale și pină în zilele
noastre, Pămintul și-a sporit
raza cu o treime. Această creș
tere a razei Terrei se produce
din cauza extinderii fundului
oceanelor, opinează autorii teo
riei, iar fenomenul se produce

de-a lungul lanțurilor de munți
submarini care se întind de la
un pol la altul pe fundul ocea
nelor. Ca o confirmare a aces
tei ipoteze este citat faptul ex
tinderii
limitelor
oceanelor.
Specialiștii au stabilit că cel
mai
mult se extinde fundul
Oceanului Pacific. Ritmul anual
este de cîțiva centimetri. Cel
mai încet se extinde
fundul
Oceanului înghețat
de Nord.
Fenomenul de extindere s-ar
produce datorită maselor de
substanță incandescentă din in
teriorul Pămlntului care tinde

• MOLUȘTELE Șl EVOLUȚIONISMUL. în ve’
cinătatea lacului Turkană din
Kenya au fost descoperite co
chilii de melci fosile din diver
se epoci, care împreună for
mează una din rarele serii com
plete la dispoziția paleontologi
lor pentru a ilustra „pe viu"

teoria evoluției formelor de
viață. Deosebirile, evidente în
imagine, dintre prima cochilie,
care datează de 2 milioane de
ani, și ultima, veche de numai
cîteva zeci de mii de ani, arată
influența mediului înconjurător
asupra evoluției, modificările
intervenite fiind determinate,
după toate probabilitățile, de o
scădere a nivelului lacului.

• TRACTOR CU BIOGAZ. Specialiștii din Olanda
și R.F. Germania au fabricat
un tractor care funcționează cu
biogaz. Buteliile cu biogaz- se
montează pe cabina tractorului,
asigurîndu-i acestuia „carbu
rant" pentru 12 ore. Biogazul

se colectează in instalațiile de
producere a gazului din gunoi
și resturi menajere, construite
in cadrul fermelor agricole.

• A FOTOGRAFIA...
PETELE DIN SOARE. Atronomii sovietici au obținut
fotografii de precizie ale su
prafeței Soarelui. Ele au fost
realizate cii ajutorul telescopu
lui solar mobil instalat în pla
toul din Pamir la altitudinea
de 4 300 m. în fotografii se dis
ting bine zonele temperaturilor
înalte din nucleele petelor so
lare. După opinia savanților.
aceste fotografii vor ajuta la
descifrarea multor „taine" ale
Soarelui.

~

■ IU a
■'.i-'C

*

O

u<«) Ov.
o o a op o a g j
O’••. ■’••• O: 1

B

$

O
:' v
<

oJ

fvOINTA UNANIMĂ a POPOARELOR LUMII

O

v

O

£

«Ls

<-

£

Congresul Mișcării
Sindicale Revoluționare

Să se asigure întărirea păcii,
sa se treacă hotărît la măsuri

de dezarmare!
S.U.A.

Noi aderenți ai mișcării antirăzboinice

WASHINGTON 15 (Agerpres). — Acțiunile împotriva cursei înarmări
lor nucleare capătă o amploare tot mai mare in Statele Unite - scrie
ziarul „Washington Post". Un proiect de rezoluție, care cheamă' S.U.A.
și U.R.S.S. să convină asupra înghețării arsenalelor lor nucleare și la
reducerea și distrugerea lor ulterioară, este sprijinit de peste 190 de
parlamentari, in 43 de state americane au fost create organizații locale
ale partizanilor „înghețării" arsenalelor nucleare. Cresc, de asemenea,
vertiginos rindurile organizației „Medicii în lupta pentru justiție socială",
ce reunește specialiști ce se opun cursei înarmărilor nucleare, in decursul
a zece luni, rindurile organizației ou crescut de Io 10 la 20 de mii. După
exemplul ei iau ființă organizații similare ale juriștilor, profesorilor și oamenilor de afaceri.

FRANȚA : Declarație
în favoarea dezarmării

„Hawaii să devină zonă
denuclearizată" !

PARIS 15 (Agerpres). — La Paris
a fost dată publicității o declarație
comună in favoarea dezarmării și
păcii a Mișcării franceze pentru
pace și a conducerii celei mai im
portante centrale sindicale france
ze — Confederația Generală a
Muncii.
„In condițiile în care în lume se
intensifică cursa înarmărilor, se
arată in document, opinia publică
din Franța trebuie să-și exprime
protestul ei. Glasul militanților
pentru pace și dezarmare trebuie să
fie ascultat. Apelul de la Paris
pentru pace, lansat de partizanii
păcii din Franța la 25 octombrie
1981, pe care și-au pus pînă în pre. zent semnătura peste 500 000 fran
cezi, trebuie să fie continuat cu noi
acțiuni. Milioanele de bărbați și fe
mei ale Franței trebuie să-și expri
me clar voința lor de a trăi intr-o
lume eliberată de pericolul
război".

JAPONIA: Glasul
oamenilor de cultură
TOKIO 15 (Agerpres). — In
ponia se desfășoară o vastă cam
panie națională de manifestații îm
potriva Înarmărilor și a armelor
nucleare. Campania, declanșată ca
o acțiune unitară de toate organi
zațiile nipone de luptă pentru pace,
a fost inaugurată la începutul lunii
martie prin marșuri pornind din
orașele Nagasaki și Hiroshima, vic
timele bombelor atomice din 1945,
și se va încheia în ultima decadă
a lunii mai printr-un mare miting
la Tokio, la care se așteaptă parti
ciparea a cel puțin 300 000 de per
soane.
534 cunoscuți oameni de litere din
Japonia au adresat recent primului
ministru Zenko Suzuki un docu
ment in care îi cer să se prezinte,
ca șef de guvern al singurei tari
ce a suferit un bombardament ato
mic, la viitoarea sesiune specială a
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării, cu initiative me
nite să ducă la dezarmarea nucleară.
Pentru amploarea mișcării dtn
Japonia împotriva armelor nuclea
re, este semnificativ că orașul Haebaru, din sudul Insulei Okinawa, a
- fost declarat zonă denuclearizată —
se arată într-o declarație adoptată
de deputății in Adunarea munici
pală. Agențiile de presă infbrmează că anterior a fost declarat zonă
fără arme nucleare orașul Naga
y^lin Insula Okinawa.

NUCLEAR

Cehoslovace
PRAGA 15 (Agerpres). — La Praga
au început, joi, lucrările celui de-al
X-lea Congres al Mișcării Sindicale
Revoluționare Cehoslovace (M.S.R.C.).
La lucrări participă Gustav Husak,
secretar general al C.C. al P.C.C.,
președintele R.S.C., alti conducători
de partid și de stat.
Sint reprezentate, de asemenea, 50
de centrale sindicale din 43 de țări.
Din țara noastră participă o delega
ție condusă de Floarea Bucur, vice
președinte al Consiliului Central ai
U.G.S.R.
Raportul de activitate Ia congres
a fost prezentat de Karel Hoffmann,
președintele Consiliului Central al
M.S.R.C. — informează agenția C.T.K.

Spre negocieri directe
S.U.A.-Nicaragua
WASHINGTON 15 (Agerpres). —
In ondrul unei întîlniri cu Thomas
Enders, adjunct al secretarului de
stat al S.U.A. pentru relațiile interamerîcane, ambasadorul Republicii
Nicaragua la Washington, Francisco
Fiallos Navarro, a arătat că țara sa
este gata să negocieze cu Statele
Unite asupra ansamblului diferende
lor existente între cele două state —
relatează în numărul său de joi ziarul „Washington Post",

CIUDAD DE MEXICO — Un comunicat al Ministerului de Externe
al Mexicului relatează că guvernul
S.U.A. a informat guvernul mexican
că „va stabili intr-un viitor apropiat
un dialog direct cu guvernul nicaraguan, în scopul soluționării divergen
țelor dintre ele". în comunicat se
mai arată că Washingtonul a preci
zat propunerile pe care intenționea
ză să le formuleze' părții nicaraguane.

Mișcarea pentru pace din statul
Hawaii (al cincizecilea stat al
S.U.A.) a editat acest afiș, în spri
jinul eliminării armelor nucleare din
regiune. După cum informează
textul afișului, numai în Insula
Oahu sînt depozitate 3 000 de arme
nucleare.

GRECIA

„Decada păcii

ATENA 15 (Agerpres). — In ve
derea tradiționalei „Decade a pă
cii", care se va desfășura în Gre
cia în luna mai, sute de partizani
ai păcii din Atena s-au întrunit la
Institutul politehnic „Pandion*1 pen
tru a întocmi un program concret
de manifestări antirăzboinice. Reu
niuni asemănătoare ale partizani
lor păcii s-au desfășurat la Salo
nic, Patras, Jannina și în alte orașe ale țării. Au fost adop
tate rezoluții care conțin ape
luri la desființarea bazelor militare
străine din Grecia și retragerea ra
chetelor nucleare din această țară.
Totodată, partizanii păcii din re
giunile din nordul țării, unde sînt
amplasate rachetele nucleare ame
ricane, au propus ca ofensiva de
primăvară pentru pace să se des
fășoare sub deviza „1982 — ultimul
an al existenței rachetelor nucleare
in Grecia".
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CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 70 DE ANI

Protocol privind dezvoltarea cooperării economice
româno-libiene
TRIPOLI 15 (Agerpres). — Tova
rășul Ion Pățan. viceprim-ministru al
guvernului, și Musa Abu Freiwa, se
cretar general al Comitetului Popular
General pentru Industria Ușoară și
Economie,
au semnat un protocol
cuprinzind măsuri pentru aplicarea
prevederilor referitoare la dezvolta
rea relațiilor economice și de coope-

rare dintre România și Jamahiria
Libiana, din Acordul-program sem
nat la București in toamnă anului
1981 de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele
Republicii
Socialiste
România, și colonelul Moammer El
Geddafi, conducătorul Marii Revolu
ții de la 1 Septembrie al Jamahiriei
Arabe Libiene Populare Socialiste.

Tovarășului Kim Ir Sen i-a fost acordat
al R. P. 0. Coreene
PHENIAN 15 (Agerpres). — După
cum transmite agenția A.C.T.C., Co
mitetul Popular Central al R.P.D. Co
reene a emis un decret prin care se
acordă președintelui Kim Ir Sen, cu
prilejul aniversării a 70 de ani, ti- .
tlul de Erou și Republicii Populare

în Consiliul de Securitate al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).
— In Consiliul de Securitate al
O.N.U. au continuat dezbaterile asu
pra situației create în urma atacului
terorist împotriva populației arabe,
comis duminică de un rezervist israelian in fața moscheilor Omar și AlAqsa, din sectorul estic al Ierusali
mului.
In luările lor de cuvîht, reprezen
tanții Pakistanului, Siriei, Malayeziei,
Arabiei Saudite, Iordaniei și ai altor
state au condamnat acest act terorist
și au cerut ca Națiunile Unite- să

CAIRO 15 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, l-a
primit, joi, pe Ariel Sharon, minis
trul apărării al Israelului, aflat in
vizită la Cairo, relatează agenția
M.E.N.
La o conferință de presă ținută ul
terior, Ariel Sharon a declarat că în
cadrul întrevederii au fost discutate
toate problemele referitoare la re
tragerea finală a Israelului din Sinai.
La rîndul său, vicepremierul și
ministrul afacerilor externe al Egip
tului, Kamal Hassan Aii, care a
asistat la primirea ministrului israe-

’AGENȚIILE DE PRESA
e scurt
. 1
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adopte măsuri pentru asigurarea res
pectării rezoluțiilor sale privind ga
rantarea drepturilor populației arabe
din teritoriile ocupate și a monumen
telor istorice și culturale din aceste
teritorii.
După cum informează agențiile
Reuter și U.P.I., un grup de țări
islamice a prezentat în consiliu un
proiect de rezoluție care condamnă
actul terorist și cere guvernului
Israelului să respecte cu strictețe
convențiile de la Geneva din 1949
privind asigurarea protecției civili
lor în caz de conflict armat.

Han de către președintele Egiptului,
a declarat că au fost examinate des
chis toate problemele ridicate în ul
timele zile, in Israel, în legătură cu
retragerea din Sinai, prevăzută pen
tru 25 aprilie. El a subliniat că cele
două țări intenționează să pună în
practică prevederile Tratatului de
pace, încheiat între ele. Printre pro
blemele in suspensie abordate a fi
gurat și amplasarea unităților Forței
multinaționale pentru menținerea
păcii în Sinai, a precizat Kamal
Hassan Aii.

UN REPREZENTANT AL O.N.U.
LA KABUL. D. Cordoves, repre
zentantul personal al secretarului
general al O.N.U., a sosit la Kabul
pentru convorbiri cu conducătorii
afgani. El a avut o întrevedere cu
ministrul afgan al afacerilor exterT
ne, S. M. Dost, cu care a procedat
la uh schimb de opinii privind pro
bleme de interes reciproc.

ABOLIREA SISTEMULUI ADMINISTRATIV AL LUI NAPOLEON IN
FRANȚA. Franța a făcut joi încă un pas spre înlăturarea sistemului admi
GUVERNUL SALVADORIAN a
nistrativ, puternic centralizat, pe care l-a moștenit de la Napoleon, trecînd
anulat starea de urgență decretată
puterea executivă la nivel departamental în competență consiliilor regio
in tară in luna martie 1980.
nale alese. Agenția France Presse precizează că pînă acum puterea res
ASASINILOR
EXECUTAREA
pectivă aparținea prefecților, în calitatea lor de reprezentanți ai statului,
Cei
PREȘEDINTELUI SADAT.
cum fuseseră instalați de Napoleon în întreaga țară. Descentralizarea a
cirici condamnați la moarte, învifost prezentată de Partidul Socialist, aflat la putere, ca unul din,obiecti
, nuiți de asasinarea președintelui
vele sale majore, alături de naționalizări.
I Anwar El Sadat, au fost executați
joi. după respingerea cererii lor de
CATRE NOI FORME DE CO
pentru reducerea nivelului arma
revizuire, a procesului de către
LABORARE BULGARO-IUGOSLAmentelor, astfel incit resursele de
șeful statului egiptean.
venite disponibile să fie folosite in
VA. Imer Pulia, secretar federal
scopul stabilizării situației econo
pentru piață și activitatea economi
600 DE TRAFICANȚI DE DRO
mice în lume prin creșterea asis
că generală a R.S.F.I., a fost: pri
GURI au fost arestați în Malayezia,
tenței acordate țărilor glumii a
mit de Grișa Filipov, președintei z
în cadrul amplei campanii’ desfășu
treia".
Consiliului de Miniștri al R. P.
rate în această țară pentru stîrplBulgaria. După cum relatează agen
rea comerțului cu stupefiante.
O MANIFESTARE CULTURALĂ
ția B.T.A., a fost subliniat faptul
ROMANEASCA a fost organizată
că cele două țări acordă o mare
URAGAN ‘ PE’LACUL VOLTA.
la Tokio. Desfășurată sub auspiciile ‘ Un uragan care s-a abătut asupra
însemnătate unor noi forme de co
societății autohtone „International
laborare economică, inclusiv coope
zonei lacului Volta (Ghana) a sur
Cultural School" și ale ambasadei
rării și specializării industriale, ca
prins pe vasta întindere de apă nu
noastre la Tokio, acțiunea a oferit
și activității pe terțe piețe.
meroase bărci, dintre care o mare
prilejul unei prezentări a culturii
parte s-au scufundat. Potrivit unui
românești, relevîndu-se atît speci
DE LA ÎNARMĂRI, RESURSE
bilanț provizoriu, s-au înecat 90 de
ficul ei național unitar, cit și Vo
PENTRU DEZVOLTARE. Președin
persoane.
cația ei universală.’
tele Franței, Franțois Mitterrand,
și-a început joi vizita oficială în
PROBLEME PRIVIND VIITORUL BAZELOR MILITARE AMERICA
japonia, unde a avut o întrevede
NE IN GRECIA, relațiile Greciei cu N.A.T.O., problema cipriotă, dezar
re cu împăratul Hirohito. In amarea și mișcarea mondială pentru pace au fost examinate in cursul
ceeași zi, președintele Franței a
convorbirilor de la Atena dintre premierul Andreas Papandreu și sena
conferit cu premierul Zenko Suzuki.
torii americani Patrick Leăhy și Robert Kasten, a anunțat un purtător de
Interlocutorii au subliniat, intre al
cuvint al guvernului elen.
tele,.. necesitatea de a se acționa

PHENIAN 15 (Agerpres). — Cu
prilejul celei de-a 70-a aniversări a
zilei de naștere a tovarășului Kim Ir
Sen, secretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrate
Coreene, la Phenian a avut loc ce-

Ziarele și revistele din diverse țări continuă să consacre numeroase
articole problemei imigranților în a căror cale - mai ales in condițiile
actualei crize mondiale - se ridică tot mai multe obstacole și dificultăți,
inclusiv adoptarea unor legi menite să pună capăt afluxului de străini,
lată citeva extrase semnificative din publicațiile sosite in ultimul timp
în redacție.

„THE O.E.C.D. OBSERVER":

Zăgăzuirea imigrării —o politică
pe termen lung a țărilor occidentale
Organizația pentru Colaborare și
Dezvoltare Economică (inițialele în
engleză: O.E.C.D.) — care cuprinde
cum se știe 24 de țări capitaliste
considerate a fi cele mai dezvol
tate — a instituit un „Grup de
experți independenți", sub preșe
dinția lui Charles P. Kindleberger,
profesor de economie la Institutul
de tehnologie de la Massachusetts,
pentru a studia evoluția problenîei
imigrării forței de muncă. în baza
acestui studiu, prof. Kindleberger
publică în revista „THE O.E.C.D.
OBSERVER" un articol în care se
arată, între altele :
în mod tradițional, migrarea for
ței de muncă a fost rezultatul
coincidenței unor cerințe : cererea
intensă de brațe de muncă în unele
țări, împletită cu surplusul de forță
de muncă, în alte țări. Acest factor
a jucat incontestabil un rol pozitiv
în dezvoltarea țărilor vest-europene în perioada postbelică. Imigra
rea a permis țărilor industrializate
să completeze locurile de muncă
vacante prin reducerea presiunii
salariilor si prețurilor. Aceasta a
mărit produsul national al țărilor
resnective și a protejat pozițiile lor
comoetitive în comerțul mondial.
De-a lungul anilor, politica în
problema imigrărilor a suferit însă
o schimbare radicală, din două mo
tive — se arată în articol. în pri
mul rind. pentru că piața muncii
în țările vest-europene s-a deterio
rat. Reducerea activității economice
a generat pesimism pe piața mun
cii. Odată cu eroziunea cererii de
brațe de muncă s-a redus în mod

precipitat și cererea pentru „im
portul" de muncitori străini. Simul
tan, s-a constatat creșterea costu
lui social al absorbirii unui flux
continuu de străini. A crescut ten
siunea socială între imigranți și
populația indigenă, generată. îndeo
sebi, de competiția pentru obți
nerea locurilor de muncă.
Pentru a contracara costul social
crescînd și declinul beneficiilor
economice s-a recurs la restricții.
Prin acestea se urmărește preve
nirea creșterii șomajului in rindul
populației indigene, reducerea ten
siunii sociale creată de prezenta
unui mare număr de străini și di
minuarea dependentei pe termen
lung a tărilor-gazdă fată de forța
de muncă străină.
In aceste condiții, imigrările au
cunoscut un puternic declin. în
decurs de patru ani. fluxurile mi
gratoare au scăzut cu 73 la sută și
se reduc în continuare. Reîntoar
cerea muncitorilor din R.F.G., El
veția și din alte țări vest-europerfe
s-a accelerat. Este dificil de preci
zat numărul exact al imigranților
care s-au intors în țările lor natale.
Cele mai multe țări nu dispun de
statistici în această Drivință. Siste
mul de studiu al O.E.C.D. estimea
ză insă că aproximativ 80 000 de
muncitori s-au reîntors în Turcia,
in trei ani. Numărul celor ce au
revenit în Soania. in aceeași peri
oadă. este apreciat la aproximativ
184 000. iar în Iugoslavia la 115 000.
Și. ca o consecință a canacitătii
țărilor dezvoltate de a-și „exnorta"
o parte a problemelor lor legate de

șomaj, aceste țări sînt ‘în stare să
introducă măsuri și mai restrictive.
Dealtfel, toate datele studiate de
monstrează că țările industrializate
vest-europene sînt hotărîte să con
tinue procesul de frînare al imigră
rii in viitorul previzibil. Această
hotărîre este determinată — în fapt
depinde în mod decisiv — de cli
matul economic depresiv.
„Grupul de studiu" este convins
că in sfera O.E.C.D. cererea de
forte de muncă va fi în scădere.

„NEWSWEEK"

In suita reportajelor apărute în
presa occidentală referitoare la
soarta imigranților, săptămînalul
american „NEWSWEEK" publică
un amplu reportaj despre viața ce
lor cîteva mii de haitieni sosiți în
Statele Unite fie în căutare de lu
cru, fie din dorința realizării unui
cîștig mai bun.
Schimbările înregistrate in ultima
vreme în politica americană în
legătură cu imigranții — scrie
revista — i-a transformat pe
haitienii sosiți în Statele Unite
în adevărati deținuți. De mai
bine de șase luni, circa 2 200 din
tre ei se află la „Câmp Krome"
(lingă Miami), o tabără de refugiați
care seamănă mai degrabă a în
chisoare. Aici este un punct în care
sint ținuți refugiații timp de 72 de
zile in așteptarea deciziei autorită
ților in legătură cu cererile lor de
a fi admiși să rămînă în țară. Dar
„Câmp Krome" a devenit primul
și — pentru cei mai mulți dintre
ei — ultimul punct de contact cu
Statele Unite. Tabăra este înconju
rată cu cîteva rinduri de sirmă și
de jur împrejur patrulează militari
înarmați. Aici a fost o bază pentru
rachete „Nike", cu bunkere, hanga
re și barăci, care au fost transfor
mate ca să-i adăpostească pe imi
granți. Facilitățile sanitare sînt pri
mitive. Bărbații sînt separați de
soțiile lor, iar copiii sînt separați
de părinți și trimiși - la un centru
de. copii din New York. Chiar și
oficialii americani recunosc faptul
că tabăra respectivă este un Ioc de-

care domnește în rîndul comunității
cel puțin pînă în 1985. Este cert, de
haitiene din Statele Unite.
asemenea, că și în cazul în care
Și totuși — scrie revista — de
această cerere va începe să crească
tenția nu soluționează problema
după data respectivă, iar țările in
imigranților. Speranțele celor de la
dustrializate vor fi dispuse să ad
mită din nou muncitori străini,
„Câmp Krome", „Fort Allen" sau
asemenea posibilități vor fi strict
celelalte tabere de detenție sînt însă
limitate. In orice "caz, restricțiile
tot mai precare. „Să zicem că sin
gura soluție ca să scape de noi ar
vor fi suficiente pentru a nu ad
mite agravarea a ceea ce datele
fi să ne împuște — a declarat Cedemografice prefigurează a fi o tot
lavoi Tresi. Bun. Dar in acest caz
mai dificilă problemă a șomajului
.înseamnă că vom dispărea fără ca,
într-un șir de tari dezvoltate.
■ totuși, împotriva noastră să se fi
pronunțat vreo sentință".
Actuala politică a administrației

primant. „Nici mie nu-mi place,
dar ce pot să fac ?“ — a declarat
comandantul taberei, Cecilio Ruiz,
din Serviciul imigrării și natu
ralizării.
Celor de la „Câmp Krome" con
dițiile de veritabilă încarcerare în
care trăiesc le produc suferințe de
neînchipuit. „Nu sîntem hoți și nici
criminali, de ce ne țin aici ?“ — se
întreabă Roosevelt St. Fleur. Și așa
gindesc toți cei care se află acolo,
care trăiesc agonia așteptării, a in
certitudinii. Iar Marie Gladys Gelamy, deținută la Fort Allen, i-a
scris unui prieten : „Viața noastră
este lipsită de speranță. Și de nică
ieri nu vine nici un cuvint. care să
ne consoleze. Murim încetul cu în
cetul".
Guvernul își dă acum seama că
politica mai „liberală" în privința
imigranților dusă anterior a consti
tuit o greșeală. De aceea, acum s-au
întreprins acțiuni pentru descura
jarea imigrației ilegale. Pentru a
ne referi tot la exemplul imigran
ților haitieni, anul trecut Serviciti]
imigrării și naturalizării din S.U.A.
a analizat numai 49 cereri de azil,
din care a acceptat doar 5, în studiu
fiind alte 5 453 de cereri.
Viața la „Câmp Krome" este de
nesuportat pentru cei care sint de
ținuți acolo. Tensiunea din lagăr
este în creștere. în decembrie a fost
declanșată o grevă a foamei. Au
avut loc demonstrații, care s-au
transformat in bătăi cu politia. Răs
coala de la „Câmp Krome" a fost
doar un semnal al nemulțumirii

Democrate Coreene, Medalia „Steaua
de aur" și Ordinul „Drapelul Na
țional" clasa I, pentru meritele sale
eroice față de patrie și popor, pen
tru contribuția sa măreață la cauză
revoluționară a clasei muncitoare.

★
remonia de inaugurare a Arcului de
triumf — transmite agenția A.C.T.C.
Monumentul este ridicat la poale
le colinei Moran, pe locul unde o
mare mulțime de oameni l-a întimpinat pe tovarășul Kim Ir Sen, la
încheierea victorioasă a luptei revo
luționare antijaponeze.

Poporul coreean-pe calea edificării

unei patrii moderne și bogate
Cuvintarea tovarășului Kim Ir Sen la ședința comună
a C.C. al Partidului Muncii din Coreea
și Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene
PHENIAN 15 (Agerpres). — La 14
aprilie, la Phenian, la ședința comu
nă a C.C. al Partidului Muncii din
Coreea și Adunărij Populare Supre
me a R.P.D. Coreene, tovarășul Kim
Ir Sen, secretar general al C.C. al
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, a rostit o
cuvîntare referitoare la „sarcinile
guvernului popular în modelarea în
tregii societăți conform ideii Ciuce"
— informează A.C.T.C.
Referindu-se la sarcinile edificării
unei patrii moderne, bogate, tova
rășul Kim Ir Sen a subliniat că
„crearea bazelor materiale și tehnice
solide ale socialismului și comunis
mului printr-o construcție economică
eficientă constituie o cerință esen
țială în vederea consolidării și dez
voltării sistemului socialist si trans
formării cu succes a tuturor domenii
lor societății potrivit principiilor co
muniste". Eforturi susținute — a
relevat vorbitorul — trebuie depuse
pentru a așeza economia națională pe
baze moderne și științifice, pentru
realizarea, în agricultură, a 15 mi
lioane tone de cereale, recuperarea
extensivă a terenurilor inundabile,
găsirea unei mari zone de noi tere
nuri cultivabile, rezolvarea aprovizio
nării cu apă, obținerea a 5 milioane
tone produse din mare. In domeniul
industrial, R.P.D. Coreeană va tre
bui să realizeze 7 milioane tone de
îngrășăminte chimice, sporirea pro
ducției de fibre sintetice și de alte
produse chimice, a producției de țe
sături (1,5 miliarde metri). Trebuie
— a spus vorbitorul — să atingem
producțiile de 100 miliarde kWh elec
tricitate, 120 milioane tone de cărbu
ne, 15 milioane tone de oțel. 20 mi
lioane tone de ciment.
In ultima parte a cuvîntării, afirmind că, în prezent, guvernul repu
blicii are de făcut față sarcinii ur-

gente de a infăptui pe deplin suve
ranitatea națională la scara întregii
națiuni, tovarășul Kim Ir Sen a re
marcat : „Cel mai important lucru
in infăptuirea in mod independent a
reunificării naționale este obținerea
retragerii trupelor americane din Co
reea de Sud și încetării amestecului
imperialismului S.U.A. în treburile
interne ale Coreei". Pentru reunificarea în condiții de independență a
țării esențială este stăvilirea hotărită
a politicii de dependență față de bor
tele străine dusă de autoritari-.: sudcoreene.
A ,A>
în continuare, tovarășul Kim Ir
Sen a spus : „Ne vom întîlni și ne
vom consulta cu oricine se opune
ocupației și amestecului imperialist
american in Coreea de Sud și are o
poziție independentă și cu adevărat
sinceră în legătură cu problema reunificării țării. Calea cea mai realis
tă și rezonabilă de înfăptuire a reunificării in condiții de indepen
dență a țării noastre constă în crea
rea Republicii Confederate Democra
te Koryo, așa cum a propus Parti
dul Muncii din Coreea la cel de-al
VI-lea Congres" — a relevat el.
Referindu-se la unele probleme in
ternaționale, vorbitorul a arătat că in
viitor, ca și în trecut, guvernul
R.P.D.C. se va uni ferm cu acele țări
ce sprijină independența și va dezvolta cu acestea relații de prietenie
și colaborare, se va strădui să stăvilească și să zădărnicească politică
imperialistă de agresiune și război și
să salvgardeze pacea și securitatea
lumii. „Republica noastră, ca mem
bru demn al mișcării de nealiniere,
a declarat Kim Ir Sen, va fi întot
deauna fidelă principiilor și ideilor
acestei mișcări și va acorda neabătut
sprijin și încurajare popoarelor lumii
in lupta lor pentru indeoendeHțh
națională și o nouă societate".

Evoluția diferendului dintre Marea Britanie și Argentina
5
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• Nave argentiniene au străpuns blocada britanică O Propu
neri ale guvernului de la Buenos Aires în vederea începerii
negocierilor • Obiectivul cabinetului de Ia Londra
BUENOS AIRES 15 (Agerpres). —
La Buenos Aires s-a confirmat ofi
cial că două vedete rapide aparținînd
Prefecturii navale argentiniene au
străpuns blocada impusă, incepînd de
luni, de Marea Britanie, asupra zonei
cuprinse in limita de 200 mile marine
de la coastele Arhipelagului Insule
lor Malvine (Falkland) — transmite
agenția de presă E.F.E. Prefectul ar
gentinian Victor Guillermo Babini a

MĂRTURII DRAMATICE DESPRE SITUAȚIA PRECARĂ A IMIGRANȚILOR
Semnificative relatări ale presei occidentale
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americane față de haitieni repre
zintă doar o reflectare a „atitudi
nii generale ostile împotriva refugiaților și imigranților existentă in
țară" — a declarat Gilbert Pompa,
șeful direcției pentru relațiile co
munitare din Departamentul Jus
tiției. într-o perioadă cind locurile
de muncă sînt atît de puține, orice
nou competitor, indiferent de cu
loarea pielii, este categoric respins.
Iar într-o economie ca cea ameri
cană este foarte puțin loc pentru
cei necalificați — conchide „News
week".

informat mijloacele de comunicare in
masă că cele două vedete rapide argentiniene au ajuns marți in Puerto
de Las Malvinas (Port Stanley) și au
primit misiunea de a face patrulări
in zona coastelor arhipelagului.
Citind informații apărute în ziarul
„La Razon", agenția spaniolă de
presă E.F.E. anunță că Argentina a
prezentat cinci propuneri pentru so
luționarea pașnică a diferendului ce
o opune Marii Britanii în legătură
cu Insulele Malvine (Falkland). Ea
propune ca în insulele amintite să
funcționeze un guvernator argenti
nian, ca deasupra Jor să fluture stea
gul argentinian, ca suveranitatea
insulelor să nu fie obiect de nego
ciere, ca cetățenii din arhipelag de
origine britanică să se bucure de ace
leași drepturi ca și cei ce provin de
pe continent, ca flotele britanică șl
argentinianâ să fie retrase în para
lel, la fel ca și sprijinul loȚ *tic .al
acestora.

LONDRA. — Vorbind in cadrul unei reuniuni de urgență a Parlamen
tului, primul ministru al Marii Bri
tanii, Margaret Thatcher, a declarat,
potrivit agenției Reuter, fă obiectivul
guvernului său râmi ițe retragerea
trupelor argentiniene ■, din Insulele
Malvine (Falkland) și pdsibilitatea ca
locuitorii lor să-și decidă singuri
viitorul. Marea Britanie, a spus pre
mierul pe de altă parte, - nu se va
feri să recurgă la forță dacă este
nevoie pentru a restabili administra
ția britanică in colonia insulară din
Atlanticul de sud.
' Agenția Reuter informează că Mi-,
nisterul britanic al Apărării a decis
dublarea numărului avioanelor „Har
rier" cu decolaj vertical, participante
la forța de intervenție navală aflată
în drum spre Insulele Malvine, prin
convertirea unui cargou civil in
portavion. Prin aceasta, numărul avioanelor „Harrier" va ajunge la 40.

Creșteri de prețuri
în Ungaria

Nu, nu este vorba de o închisoare, după cum s-ar putea crede, ci ae
centrul de „cazare" a imigranților de la Câmp- Krome (S.U.A.)
★

Extrasele de mai sus ilustrează o dată mai mult condițiile precare de
existență ale celor care, părăsindu-și locurile natale in speranța de o găsi
in altă parte un loc mai cald, un trai mai ușor, se lovesc de realități
vitrege, umilitoare, iar atunci cînd intervin, ca acum, perioade de criză,
sint primii aruncați in stradă pentru a îngroșa rindurile șomerilor sau
sint, pur și simplu, trimiși in țările de origine.

• BUDAPESTA 15 (Agerpres). —
După cum transmite agenția M.T.I.,
Direcția de stat pentru preturi și
materiale din R.P. Ungară a dat pu
blicității un comunicat in care se
anunță majorarea, in medie, cu 25 la
sută. începind de la 15 aprilie, a pre
țurilor de consum la combustibilii de
uz "casnic și la serviciile energetice
comunale, cu excepția preturilor
de consum la energia electrică. Po
trivit comunicatului — transmis de
agenția M.T.I. — prețurile de con
sum la cărbune se majorează în me
die cu 15 la sută, la cocs — cu 25
la sută, la lemne de foc — cu 30 la
sută. Taxele la gaze au fost majo
rate, în medie, cu 10 la sută, prețu
rile la propan-butan — de asemenea
cu 10 la sută, tarifele în rețeaua de
termoficare — cu 30 la sută, iar
pentru apa caldă — cu 9,7 la sută.
La sarea de bucătărie — informează
agenția M.T.I. — incepjnd de la 15
aprilie preturile de consum au fost
majorate, în medie, cu 50 la sută.
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