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JUDEȚUL TULCEA RAPORTEAZĂ 
ÎNCHEIEREA ÎNSĂMÎNȚĂRII PORUMBULUI

Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu 

Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președintele Republicii Socialiste România

Prilejuind noi și calde manifestări ale raporturilor de colaborare prietenească,
4

multilaterală dintre cele două țări, partide și popoare, spre binele reciproc, 

al cauzei generale a socialismului, progresului și păcii in lume, ieri a continuat

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘ» NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, . 

ÎN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ
Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Deng Xiaoping
Vineri dimineața, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. s-a 
întilnit cu tovarășul Deng Xiaoping, 
vicepreședinte a] Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Ion Dincă, 
membru al. Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C, al P.C.R., prim vice- 
prim-ministȚU al guvernului. Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv ai C.C. al 
P.C.R.. ministrul afacerilor externe, 
loan Ursu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-vicepreședinte al Con
siliului 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 general al 
P.C.R. și președintelui republicii. 
Cornel Mihulecea, membru supleant 
al C.C. al P.C.R.. președintele Comi
tetului de Stat pentru Energia Nu
cleară. Florea Dumitrescu, membru 
al C.C. al P.C.R.. ambasadorul țării 
noastre la Beijing, Ionel Cețăteanu, 
adjunct al ministrului aprovizionă
rii tehnieo-materiale și controlului 
gospodăririi fondurilor fixe. Ion 
Stoian, adjunct al ministrului co
merțului exterior și oooperării eco
nomice internaționale. Constantin 
Boștină, secretar personal al secre
tarului general al P.C.R., Vasile Șan- 
dru, director, în Ministerul Afaceri
lor Externe.

Au luat parte, de asemenea. Chen 
Muhua, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.C., vice- 
premier al Consiliului de Stat, mi
nistrul comerțului exterior și rela
țiilor economice, Huang Hua, mem
bru al C.C. al P.C.C., vicepremier 
al Consiliului de Stat, ministrul afa
cerilor externe, Zhang Canming, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Chen Jie, reprezentant al minis
trului comerțului exterior și relații
lor economice, Chen Shuliang, am- 

:isadorul R.P. Chineze la București, 
j Hongliang, directorul » Departa

mentului pentru U.R.S.S. și țările 
din Europa de est din M.A.E., Xi

La dejunul oferit in onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

COMITETUL JUDEȚEAN TULCEA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

LA SEMĂNAT-
organizare temeinică, muncă 

stăruitoare — replica agricultorilor 
la capriciile vremii

• Pină în seara zilei de 16 aprilie, culturile de primă
vară au fost însămînțate jn total pe 2 852 176 hectare, 
ceea ce reprezintă 59 la suta din plan.

• In cel mai scurt timp trebuiâ încheiate lucrările la 
culturile la care semănatul este intirziat : mazărea pe 
1 460 hectare, ovăzul pe 2 060, inul pentru fibră pe 
18 500, sfecla de zahăr pe 6 322, floarea-soarelui 
pe 10 125, cartofii de toamnă pe 45 443 hectare.

• Insămînțarea porumbului constituie urgența aces
tor zile, lucrarea efectuîndu-se ț>e 1 021 630 hectare — 47 
la sută din suprafețele prevăzute cu această cultură.

• In toate județele, în toate unitățile agricole se cer 
în continuare acțiuni energice — identificarea operativă 
a terenurilor zvîntate, organizarea schimbului doi la pre
gătirea terenului, folosirea din plin a mijloacelor meca
nice — pentru încheierea Însămînțărilor de primăvară la 
termenele stabilite.

Stadiul insămînțării porumbului la data de 16 aprilie

Zhaoming, director adjunct al de
partamentului, Tang Longbin, direc
tor adjunct al Direcției protocolului 
din M.A.E.

în timpul întrevederii au fost dis
cutate probleme privitoare la rapor
turile dintre partidele, țările și po
poarele noastre, care au vechi și bo
gate tradiții. în acest cadru s-a apre
ciat că actuala vizită oficială de 
prietenie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa

Elena Ceaușescu, o efectuează în 
Republica Populară Chineză va da 
un nou și puternic impuls relațiilor 
bilaterale și colaborării pe plan in
ternațional, deschizind o nouă pagină 
in cronica relațiilor de prietenie ro- 
mâno-chineze. ,

S-a efectuat, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme internaționale de interes co
mun, subliniindn-se că în actualele 
condiții este necesar mai mult ca

oricind să se acționeze pentru solu
ționarea pe cale pașnică, prin trata
tive, a stărilor conflictuale și a tu
turor problemelor litigioase dintre 
state, pentru promovarea în rapor
turile interstatale a egalității in 
drepturi, respectării independentei și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, nerecurgerii 
Ia folosirea forței și amenințarea cu 
folosirea forței, a dreptului sacru al 
fiecărui popor de a se dezvolta li

ber, corespunzător propriilor aspira
ții și năzuințe.

A fost reafirmată hotărirea Româ
niei și R.P. Chineze de a intensifica 
conlucrarea pe plan international 
pentru promovarea unei politici de 
respectare a independenței și suve
ranității naționale, de colaborare și 
pace.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească, de 
Stimă și înțelegere reciprocă.

Dejun in onoarea 
tovarășului Nicolae Ceausescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu 
oferit de tovarășul Deng Xiaoping
După întrevedere, tovarășul 

Deng Xiaoping a oferit un dțș- 
jun în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. x

în timpul dejunului, desfășu
rat intr-o ambianță cordială, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Deng Xiaoping, au continuat 
schimbul de păreri, reafirmînd 
hotărirea comună de a conferi 
noi dimensiuni bunelor rapor
turi româno-chineze, de a dez
volta și mai puternic colabora
rea dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Chinez, dintre România și R.P. 

în paginile II—III
• Conferința de presă a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
• Interviul tovarășului Nicolae 

Ceaușescu acordat televiziunii cen
trale din China

• Dineu oferit de tovarășul Li Xian- 
nian

• Tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu a primit o 
delegație a oamenilor de știință 
chinezi

• Omagiu luptei revoluționare a po
porului chinez

Chineză, în interesul construc
ției socialiste in cele două tari, 
al cauzei generale a socialismu
lui, al păcii și progresului ome
nirii.

Tovarășul Deng Xiaoping a 
toastat în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. pentru priete
nia chino-română.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a toastat pentru o bună colabo
rare între țările și popoarele 
noastre, in sănătatea tovarășu
lui Deng Xiaoping, căruia i-a 
urat viață • îndelungată, multă 
sănătate și putere de muncă.

Mobilizați de îndemnurile și pre
țioasele indicații pe care le-ati a- 
dresat oamenilor muncii din agri
cultură, întregului popor la recenta 
plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, de de
votamentul și abnegația cu care 
dumneavoastră, personal, acționați 
zi de zi pentru continua perfecțio
nare a activității din agricultură, 
lucrătorii de pe ogoarele județului 
Tulcea, in frunte cu comuniștii, de
pun eforturi, sporite pentru reali
zarea marilor obiective izvorîte din 
istoricele documente ale Congre
sului al XII-lea al partidului.

Folosind experiența acumulată, 
stimulați de inalta apreciere dată 
județului prin acordarea Ordinului 
„Meritul agricol" clasa a III-a, va- 
lorificînd la întreaga capacitate și 
cu maximă eficiență baza tehnico- 
materială din dotare, printr-o te1- 
meinică organizare a activității, ra
portăm conducerii partidului, dum
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în legătură cu fenomenele mete
orologice actuale și evoluția lor in 
perspectivă am avut o scurtă dis
cuție cu tovarășul Octavian Berbe- 
cel, șeful laboratorului de agrome- 
teorologie din cadrul Institutului 
de meteorologie și hidrologie. Deci, 
prin ce se caracterizează fenome
nele actuale ?

— Precipitațiile din ultimele zile 
— ne-a spus interlocutorul — au 
determinat o creștere substanțială 
a rezervei de apă din sol ini zonele 
vestice ale/tării, unde au căzut in
tre 45 și 60 litri ,de apă pe metru 
pătrat, impiedicînd desfășurarea 
normală a lucrărilor. în Transilva
nia, nordul Moldovei, zonele de 
deal și subcarpatice umiditatea din 
stratul germinativ al solului este 
satisfăcătoare și permite desfășura
rea lucrărilor agricole in condiții 
normale. Precipitațiile au fost mai 
reduse in zonele din sud-estul tării, 
din care motiv lucrările pot fi exe- 

i cutate cu ușurință. Trebuie arătat

VEȘTI DIN ÎNTRECERE
TELEORMAN : Producții

sporite de țiței
în perioada care a trecut din acest 

an, petroliștii de la schela- de ex
tracție Videle, județul Teleorman, 
au inițiat o serie de măsuri tehni- 
eo-organizatorice pentru sporirea 
producției de țiței. S-a acționat 
pentru întărirea brigăzilor de inter
venții, reducerea timpului nepro
ductiv, creștereawcalității lucrărilor 
de reparație, îmbunătățirea aprovi
zionării tehnieo-materiale. Ca ur
mare. in ultima perioadă de timp 
s-a reușit recuperarea restantelor 
acumulate in primele două luni ale 
anului și depășirea planului la 
producția de țiței extras cu circa 
2 000 tone. De asemenea, s-au ob
ținui suplimentar peste <9 milioane 
metri cubi gaze de sondă. Oamenii 
muncii din schela Videle s-au an
gajat ca pină Ia sfirșitul aoestei 
luni să mai dea peste plan incă 
1 500 tone de țiței. (Stan Ștefan).

VASLUI : Livrări

suplimentare la export
Oamenii muncii din întreprinde

rile județului Vaslui depun susți
nute eforturi pentru îndeplinirea la 

neavoastră personal, mult stimate 
tovarășe secretar general, că la 
15 aprilie ■ 1982 am încheiat insă- 
mințârea porumbului pentru boabe.

In prezent, acționăm cu toate for
țele pentru realizarea la timp și de 
calitate a celorlalte lucrări prevă
zute a se executa in această pri
măvară, pentru obținerea in acest 
an a unor rezultate tot mai bune in 
agricultură.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că. sub condu
cerea nemijlocită a organelor și or
ganizațiilor de partid, oamenii 
muncii din agricultura județului 
nostim vor acționa cu toată energia 
și fermitatea pentru întărirea răs
punderii și exigenței comuniste, a 
spiritului de ordine și disciplină, 
pentru înfăptuirea exemplară a ho- 
tăririlor Congresului ai XII-lea al 
partidului, a obiectivelor noii revo
luții in agricultură.

că datorită răcirii aerului, tempe
ratura din sol la adîncimea de 10 
cm a scăzut cu 3—4 grade in ulti
mele . zile. în ansamblu, precipita
țiile din ultima perioadă pot 1'i a- 
preciate ca pozitive, datorită refa
cerii umidității din sol. fără a afec
ta culturile semănate.

— Cum va evolua vremea in 
continuare ?

■— Prognoza, meteorologica indică 
că după 18 aprilie vremea va intra 
intr-un proces de țncâțzire trepta
tă. Pe parcursul celei de a treia de
cade a lunii. încălzirea se va ac
centua, temperaturile maxime a- 
.jungind la 19—23 grade in sud și 
15—20 grade in jumătatea de nord 
a tării. Se vor crea astfel condiții 
pentru intensificarea insămînțării 
porumbului și in zonele din centrul 
și nordul țării. După 25 aprilie, 
timpul va fi prielnic scoaterii și 
plantării răsadurilor de tomate in 
cimp.
(Continuare in pag. a IV-a)

termen și depășirea sarcinilor pre
văzute la export. Ca rezultat al 
unei superioare organizări a activi
tății, ei au reușit ca in perioada 
care a trecut din acest an să li
vreze suplimentar partenerilor de 
peste hotare produse de calitate in 
valoare de aproape 12 milioane lei. 
cu rezultate mai bune inscriindu-se 
in această privință colectivele între
prinderii de rulmenți din Bîirlad și 
Combinatului de fire sintetice Vas
lui. (Petru Necula).

CONSTANȚA : Locuințe

peste plan
Constructorii de locuințe din Con

stanța au predat cheia celui de-al 
150-lea apartament realizat peste 
plâri de la începutul anului și pină 
in prezent, acesta fiind in același 
timp al 6 000-lea construit in. actua
lul cincinal. în Constanța, Năvodari, 
Medgidia. Mangalia. Cernavoda și 
Hirșova au apărut noi ansambluri 
arhitectonice cu numeroase dotări 
sociale și spatii comerciale. Remar
cabile sint linia modernă și concep
ția originală, in ambiantă cu arhi
tectura litoralului, pe care le-au 
avut în vedere proiectanțfi noului 
tronson de blocuri de pe Bulevar
dul Tomis. (George Mihăescu).
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INTÎLNIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

cu reprezentanți ai presei chineze și corespondenți acreditați la Beijing
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

iectetar general al Partidului Comu
nist Român, președintele 'Republicii 
Socialiste Romania, s-a intilnit, vi
neri după-amiază, cu reprezentanți ai 
principalelor ziare, agenției de presă 
și RadiotelcviziutiU din R. P. Chi
nez?». precum și cu corespondenți ăi 
presei străine acreditați la Beijing.

îrnoreună cil tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se aflau tovarășa Elena

Declarația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la conferința de presă
Stimați tovnrfiși.
Reprezentanți ai presei chineze și 

străine,
Ne aflării în China intT-o vizită dC 

prietenie, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, a conducerii de partid și de stat. 
Ani avut ihtilniri și convorbiri cu pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, tovară
șul lin Yaobang, cu premierul Con
siliului do stat al Republicii Popu
lare Chineze, tovarășul Zhao Ziyang, 
cu vicepreședintele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
tovarășul Dong Xiaoping, cu alți con
ducători de partid și de stat chinezi.

Am avut convorbiri cu privire la 
relațiile dintre partidele și țările 
noastre, precum și la 0 serie de pro
bleme ale vieții internaționale. în 
cursul convorbirilor am ajuns la con
cluzia comună de a acționa pentru 
extinderea în continuare a relațiilor 
romăno-chineze. care s-au dezvoltat 
pe baza principiilor egalității, respect- 
tului și avantajului reciproc. Acum, 
la încheierea convorbirilor și a vizi
tei, putem afirma că acestea au con
stituit o nouă manifestare a priete
niei și colaborării romăno-chineze.

Cu puțin timp inainte au fost sem
nate și o serie de acorduri și în
țelegeri cu privire la dezvoltarea re
lațiilor și a colaborării in diferite 
domenii, de activitate. Aș menționa 
numai Acordul-Program privind di
recțiile de bază ale dezvoltării 
colaborării economice și t,ehnico-.ști- 
ihțifice pe termen lung, Ținînd sea
ma de prevederile acestui acord, de 
înțelegerile realizate în cadrul con
vorbirilor, se poate spune că se des
chid perspective deosebite pentru ex
tinderea relațiilor și a colaborării e- 
conomice, tehnico-științifige și in alte 
domenii dintre România și China.

In cadrul convorbirilor, am făcut 
un schimb larg de păreri cu privi
re la probleme Internaționale actua
le, la încordarea deosebit de gravă 
din situația mondială. în actualele 
împrejurări internaționale. România 
consideră că trebuie făcut țotul pen
tru a se opri agravarea situației 
mondiale, pentru soluționarea pro
blemelor litigioase numai pe calea 
tratativelor.

în mod deosebit sîntem îngrijorați 
de situația din Orientul Mijlociu. 
Considerăm că este necesar să se 
facă totul pentru a se evita esca
ladarea încordării din sudul Libanu
lui, că se , impune să se acționeze 
pentru realizarea prevederilor trata
tului de pace dintre Egipt și Israel 
eu privire la retragerea definitivă, 
pină la 23 aprilie, a trupelor israe- 
liene din Sțnai și «instaurarea de
plină a suveranității Egiptului asu-

în continuare, tovarășul Nicolae 
C&aușescu a răspuns Întrebărilor ce 
i-âu fost adresate în cadrul conte-' 
rințel de presă.

k ÎNTREBARE (ZIARUL ...TEN- 
MINJIBAO") : Stimate tovarășe 
președinte 'Nicolae Ceaușescu, 
sihteți un prieten vechi și res-

> pectat al poporului chinez ; a- 
ceasta este a patra vizită a dum
neavoastră în China. Ați putea 
să ne vorbiți cite ceva despre 
impresiile culese de dumnea
voastră in această vizită 1 V-aș 
ruga, de asemenea, să ne vorbiți 
despre perspectivele colaborării 
romăno-chineze și despre im
portanta acestei colaborări.

RĂSPUNS : Am menționat deja că 
avem impresii deosebit de bune des
pre munca și activitatea poporului 
chinez in dezvoltarea sa economico-, 
socială. Am vizitat provincia Liao
ning .șt capitala sa. Shenyang, o în
treprindere constructoare de mașini 
și am constatat.-și .da această dată, 
preocuparea pentru un nivel tehnic 
inalt și o calitate'tot mai bună a 
producției. Am reținut, de asemenea, 
preocupările pentru a asigura perfec
ționarea conducerii, a organizării, 
pentru asigurarea măsurilor necesare 
ridicării continue a bunăstării po
porului.

Am menționat, in declarația mea, 
Acordul-Program semnat astăzi cu 
privire la colaborarea pe termen 
lurtg, precum și alte acorduri, care 
așază pe o bază trainică și de lun
gă durată colaborarea 'romftno-ehi-. 
neiă. Există deja o colaborare in 
producție în citeva domenii de acti
vitate. un acord de colaborare in 
deschiderea de mine de cărbuni, in 
domeniul metalelor neferoase, pre
cum și de extindere a schimburilor 

CeatișeScu. tovărășii Ion Dincft. îoan 
Ursu si alte persoane oficiale româno.

Conferința de pre«;î a fost deschi
să do tovarășul Stefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe.

Răspunzind interesului manifestat 
da ziariști. președintele Nicolae 
Ceaușescu a făcut o declarații! do 
presă în legăturfi cu convorbirile 
avute si rezultatele vizitei, după care 
a răspuns la o scrie de întrebări.

pra aeesțui teritoriu. În același timp, 
considerăm că este necesar Să Se In
tensifice eforturile pentru o pace 
globală in Orientul Mijlociu, pentru 
soluționarea problemei palestiniene, 
pe baza dreptului poporului nalesii- 
nian Ia autodeterminare, la formarea 
unui stat palestinian independent.

Tinînd seama de amploarea cursei 
înarmărilor, do pericolul pe care a- 
ceasta îl reprezintă pentru pacea în
tregii omeniri. România se pronunță 
ferm pentru Intensificarea luptei po
poarelor în vederea opririi cursei 
înarmărilor, pentru trecerea 1A dezar
mare și. in primul rind, la dezarma
rea nucleară. în acest sens, conside
răm că sesiunea din iunie a Organi
zației Națiunilor Unite trebuie să con
stituie un moment important pentru 
trecerea la măsuri concrete de dezar
mare. sub un real control interna
țional.

Ca țară europeană. România acțio
nează cu toată hotărînea — împreună 
eu popoarele și statele europene — 
împotriva noilor rachete cu reeă me
die de acțiune, pentru a nu se am
plasa, și pentru a se trece la retra
gerea și distrugerea celor existente, 
pentru o Europă fără Arme nucleare, 
considerînd că aceasta corespunde 
intereselor nu numai ale Europei, ci 
intereselor generale ale păcii întregii 
lumi.

Dintre problemele internaționale 
voi mai menționa numai problema 
subdezvoltării, care Afectează aproa
pe două treimi din omenire, necesi
tatea de a se acționa și de a se ui
tări solidaritatea țărilor in curs de 
dezvoltare în vederea realizării unei 
noi ordini economice internaționale.

Deși situația internațională este 
foarte gravă, noi avem convingerea 
că acțiunea unită a popoarelor, a tu
turor forțelor realiste din lume poate 
opri cursul încordării și drumul spre 
prăpastie, poate asigura pacea și co
laborarea internațională. în acest 
scop, este necesar ca toate popoarele 
lumii — și, în primul rind. țările mici 
și mijlocii, țările in curs de dezvol
tare. țările nealiniate — să-și întă
rească solidaritatea, să participe ac
tiv la solutionarea tuturor probleme
lor internaționale.

în încheiere, aș dori să menționez 
cu multă satisfacție impresiile deo
sebite pe care le avem despre munca 
și activitatea comuniștilor, a întregu
lui popor chinez, pentru dezvoltarea 
socialistă, pentru ridicarea 'bunăstă
rii sale materiale și spirituale.

Doresc s:i folosesc acest prilej pen
tru a ura poporului chinez prieten 
succese tot mai mari pe calea dez
voltării sale, a construcției socialiste, 
a întăririi independenței și ridicării 
bunăstării.

*
economice dintre țările noastre. Toa
te acestea dau o perspectivă traini
că, de lungii durată, relațiilor și 
colaborării romăno-chineze,

ÎNTREBARE : (AGENȚIA DE 
PRESA A.N.S.A. — ITALIA) : 
Vă rog să fiți amabil să ne 
spuneți dacă in timpul întreve
derilor dumneavoastră Cu cohr 
ducătorii chinezi a fost abordată 
și problema relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și China.

RĂSPUNS : Problemele relațiilor 
dintre. China și U.R.S.S. privesc di
rect cele două țări și trebuie soluțio
nate de către ele. Desigur. România 
se pronunță pentru depășirea actua
lelor divergențe, pentru o înțelegere 
bazată pe principiile egalității, res
pectului independenței și suverani
tății. Aceasta ar corespunda nu nu
mai intereselor celor două țări, ci ale 
tuturor țărilor. socialiste, cit și poli
ticii de pace și colaborare internațio
nală.

ÎNTREBARE i (AGENȚIA 
CHINA NOUA) : Cu prilejul 
acestei vizite v-ați intilnit eu 
prieteni vechi : totodată, v-ați 
intilnit și cu noii conducători 
chinezi. Vă rugăm să ne vorbiți 
despre impresiile din aceste tn- 
tilniri.

RĂSPUNS : De fapt., în afară de 
tovarășul Hu Yaobang, pe care l-am 
intilnit prima- oară, cu toți ceilalți 
tovarăși rn-am întîlnit de mai multe 
ori și sintem buni prieteni. Am avut, 
desigur, discuții largi, prietenești, to
vărășești — și am arătat deja că 
avem impresii deosebit de bune des
pre convorbiri și despre rezultatele 
vizitei.

ÎNTREBARE : (AGENȚIA 
ASSOCIATED PRESS — S.U.A.): 
Cunoaștem cu toții că România 
este prietenă atlt cu China, cit. și 
cu Uniunea Sovietică. Aș dori si 
Vă întreb in legătură cu actua
lele relații dintre Uniunea So
vietică și China, care este pă
rerea dumneavoastră privind 
perspectivele îmbunătățirii rela
țiilor chino-sovietice ?

RĂSPUNS : Am menționat deja că 
România se pronunță pentru depă
șirea actualelor divergențe dintre 
China și Uniunea Sovietică. Conside
ră problemele existente intre cel.! 
două țări pot să fie soluționate pe 
calea țratațlvelof directe intre ele — 
și. în perspectivă, cred că se va a- 
junge la aceasta.

ÎNTREBARE (REVISTA 
„GUANGMING RIBAO") : Am 
auzit cu bucurie referirea dum
neavoastră cu privire la faptul 
că convorbirile romăno-chineze 
s-au încheiat cu rezultate bune. 
Ați fi amabil să ne vorbiți des
pre perspectivele relațiilor de 
colaborare in domeniile tehnico- . 
științific, cultural și in alte do
menii dintre România și China 1

RĂSPUNS : In cursul vizitei au 
fost semnate o serie de înțelegeri cu 
privire.la ColabotrArea tehnico-științi- 
fică, culturală și in alte domenii. 
Avind in vedere perspectivele cola
borării economice dintre țările noas
tre, este evident că și colaborarea 
tehnieo-științifică Va cunoaște pro
grese importante. Dealtfel, în aceste 
zile au avut loc intilniri și convorbiri 
directe intre oamenii de știință chi
nezi și membri ai delegației române, 
care au discutat nemijlocit aceste 
probleme.

ÎNTREBARE (PRESS — IN
DIA) : Intr-o recentă cuvintare, 
ați declarat că, in .prezent, este 
mal necesar ca aricind ca toate 
popoarele să-și siringă rinduri- 
ie șl sa acționeze pentru evita
rea confruntărilor. Vă rugăm să 
ne spuneți dacă aceste probleme 
au fost discutate cu conducătorii 
chinezi și, în caz afirmativ, cere 
a fost părerea conducătorilor1 
Chinei ?

RĂSPUNS : în cadrul convorbirilor 
am discutat despre situația interna
țională gravă și despre necesitatea 
de a se face totul pentru a se opri 
înrăutățirea ei, pentru soluționarea 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state numai pe caiea tratativelor. Am 
subliniat necesitatea de a acționa 
pentru dezarmare, pentru pace și 
pentru respectul independenței națio
nale a popoarelor. Aș putea spune că 
asupra acestor probleme avem poziții 
comune.

ÎNTREBARE : (AGENȚIA 
A.P. — S.U.A.) : Vă rugăm șă ne 
spuneți dacă in cadrul convorbi- 

. rilor cu conducătorii chinezi au 
fost abordate și aspecte ale rela
țiilor chino-americane. Care au 
fost aprecierile conducătorilor 
Chinei in legătură cu stadiul ac
tual al relațiilor chino-ameri- 
cane ?

RĂSPUNS : Desigur, am discutat 
multe probleme, inclusiv despre pro
blemele relațiilor chino-americane. 
După cum știți, există relații direc
te între China și S.U.A. și schimburi 
destul de dese de delegații. Cred insă 
că tovarășii chinezi au dreptate cind 
insista pentru respectarea înțelege
rilor stabilite intre China și Statele' 
Unite și pentru renunțarea definiti
vă la politica de susținere a Taiwa- 

nului. Noi susținem pe deplin pozi
ția Republicii Populare Chineze po
trivit căreia problema Taiwnnulul 
este o problemă internă și trebuie 
soluționată de poporul chinez, fără 
nici un amestec din afară.

ÎNTREBARE ! („L’UNITA" — 
ITALIA) : Dacă in cadrul con
vorbirilor romăno-chineze au 
apărut ecouri din partea condu
cătorilor chinezi tn legătură CU 
mișcarea pentru pace din Eu
ropa ?

RĂSPUNS : Desigur, mișcările

INTERVIUL
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

acordat televiziunii centrale din China
ÎNTREBARE :) Stimate to

varășe președinte Nicolae 
Ceaușescu, sintem bucuroși că 
avem astăzi ocazia de a vă lua 
un interviu. Dumneavoastră 
smtețl un vechi prieten, profund 
respectat și bine cunoscut de po- 

, porul chinez. Ați efectuat de 
două ori — in 1977 și .1978 — vi
zite oficiale de prietenie in țara 
noastră, in cursul actualei dum
neavoastră vizite ați avut con
vorbiri cu conducătorii noștri de 
partid și de stat. Ați dori să ne 
spuneți ceva despre impresiile, 
culese in vizita dumneavoastră ?

RĂSPUNS: Intre România și China 
s-au statornicit, de-a lungul anilor, 
relații de strînsă prietenie și colabo
rare. Un rol important au aVut in 
această privință vizitele anterioare, 
convorbirile și înțelegerile realizate 
cu tovarășii Mao Zedong și Zhou 
IM ai, care — aș putea spune — au 
jucat un rol de importantă excepțio
nalii in dezvoltarea prieteniei si co
laborării dintre țările «și partidele 
noastre.

Actuala vizită, pe care o facem la 
invitația Comitetului Central a) 
Partidului Comunist Chinez, a con
ducerii de stat chineze, se înscrie in 
preocupările comune de a asigura 
dezvoltarea continuă a colaborării și 
prieteniei dintre partidele și popoa
rele noastre.

Am avut convorbiri cu tovarășul 
Hu Yaobang. președintele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez, cu tovarășul Zhao Zivang, 
premierul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, cu tova
rășul Deng Xiaoping, vicepreședinte 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez. Aceste convorbiri 
s-au desfășurat într-un spirit de în
țelegere, de stimă și respect re
ciproc și s-au caracterizat prin 
dorința comună de a asigura 
condițiile dezvoltării continue a co
laborării dintre partidele și popoarele 
noastre. Rezultatul acestor convor
biri iși găsește expresie în documen
tele care au fost semnate astăzi, 
printre care aș menționa Acordul- 
Program privind direcțiile de bază 
ale dezvoltării colaborării economice 
și tohnico-științifice pe termen lung 
— care prezintă o importanță deo
sebită pentru viitorul coltîborăti! din
tre țările noastre și se poate spune 
că reprezintă un document de im
portanță istorică in relațiile dintre 
România și China,

în general, avem impresii deosebit 
de plăcute și considerăm că vizita va 
contribui la dezvoltarea in continua
re a colaborării multilaterale dintre 
partidele și țările noastre, în inte
resul celor două popoare, al cauzei 
socialismului, păcii și colaborării in
ternaționale. 

pentru pace din Europa, din Româ
nia, privesc in primul rind Europa. 
Ele sint legate, in primul rind, 
de oprirea amplasării și dezvoltării 
rachetelor cu rază medie de acțiune. 
Am constatat că tovarășii chinezi în
țeleg aceste preocupări și consideră 
că, intr-adevăr, popoarele europene 
cunosc bine ce au de fficut pentru 
a-și apăfa viața, existența și inde
pendența.

ÎNTREBARE : („THE GLOBE 
AND MAIL" — CANADA) : Vă 
rog să fiți amabil să. spuneți dacă 
ați făcut unele sugestii în legă

ÎNTREBARE : Poporul frate 
român, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, in frunte 
cu dumneavoastră, a obținut 
realizări importante in opera de 
construire a socialismului. Ați 
putea să ne faceți o prezentare 
a experienței șt a principalelor 
dumneavoastră realizări ?

RĂSPUNS : În anii construcției 
socialiste, România a reușii să obțină 
într-o perioadă Istorică, scurtă o dez
voltare puternică a forțelor de pro
ducție. atil a industriei, cit și- a agri
culturii — ca factori principali ai 
progresului economico-social. Dintr-o 
tară agrară, cu o industrie slab dez
voltată. România s-a transformat in
tr-o țară industrial^agrară, cu o In
dustrie modernă și o agricultură a- 
vansatiă. in plină dezvoltate. Produc
ția industrială a crescut de circa 50 
de ori in anii socialismului. Unele 
ramuri industriale, cum este, spre 
exemplu, chimia, au crescut de a- 
proape 200 de ori. S-au dezvoltat pu
ternic metalurgia, construcțiile de 
mașini, căile do comunicații șl cele
lalte sectoare de activitate economică. 
De asemenea, agricultura româneas
că — complet cooperativizată — s-a 
dezvoltat, continuu, producția fiind de 
peste trei ori mai mare decît înain
te. tn același timp, au cunoscut o 
puternică dezvoltare invățătnintui, 
știința, cultura — factori importanți 
al construcției socialiste, ai progre
sului fcconomico-social.

Actualmente, poporul român acțio
nează pentru realizarea celui de-al 
VH-lea plan cincinal, a hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea al partidului 
c.i privire la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvcAtate in 
România. Punem un accent deosebit 
pe dezvoltarea mai puternică a sur
selor de energie și de materii prime 
în țară, ne dezvoltarea agriculturii, 
pe realizarea unei noi Calități a muti
cii ?i Vieții, in toate domeniile de 
activitate.

În anii socialismului a crescut pu
ternic venitul național, s-a ridicat 
continuu nivelul de trai, material și 
spiritual, al poporului.

Realizarea tuturor acestor obiecti
ve a cerut eforturi mari din partea 
poporului, in toate domeniile. Aș dori 
să menționez faptul că Partidul Co
munist Român a demonstrat că iși 
Îndeplinește cu cinste rolul de for
ță politică conducătoare a poporului 
în construcția socialistă, că clasa 
noastră muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, întregul popor sini 
strîns unite in jurul partidului, fiind 
convinse că politica sa corespunde 
intereselor vitale ale întregii națiuni.

În Cadrul acestei vaste activități 
s-au tacul si greșeli, s-au manifestat 
și o serie de lipsuri, chiar unele de

tură cu îmbunătățirea relațiilor 
chino-sovietice.

RĂSPUNS : Principalul scop al vi
zitei noastre în China a fost discu
tarea căilor de dezvoltare a relațiilor 
dintre țările noastre, a felului cum să 
acționăm în această direcție.

ÎNTREBARE : („VOCEA A- 
MERICII") : în declarația dum
neavoastră Inițială v-ați referit 
la Acordul-Program de lungă 
durată semnat de România și 
China. Ați binevoi să ttă referiți 
la unele detalii ale acestuia ?

naturări ale principiilor socialiste : 
dar esențial este că partidul a știut 
să le iniăture și să-și asigure mersul 
ferm înainte pe calea construcției so
cialiste.

Ce conclu’zil tragem noi din activi
tatea de pină acum ? •

În primul rind, că este necesar să 
dezvoltăm și să întărim continuu pro
prietatea socialistă, de stat • șl coo
peratista. . in toate domeniile.

în al doilea rind, că este necesar 
să alocăm permanent o parte impor
tanță din venitul național in scopul 
dezvoltării forțelor de producție — 
ca singura cale pentru dezvoltarea 
generală a țării, pentru asigurarea 
construcției socialiste și ridicarea 
bunăstării poporului.

în al treilea rind, că trebuie să a- 
sigurănî permanent dezvoltarea echi
librată a tuturor sectoarelor, acor- 
dind o fttenUe deosebită atit indus
triei. cit și agriculturii. Din propria 
noastră experiență știm și punem in 
continuare accentul atlt pe dezvolta
rea industriei — ca o condiție pentru 
progresul întregii economii —. cit și 
pe dezvoltarea agriculturii — ca fac
tor important și hotăritor pentru con
strucția socialistă — considerînd că 
ambele domenii se condiționează in 
mod reciproc.

In aceiași timp, am ajuns la con
cluzia că o Importanță deosebită o 
prezintă întărirea continua a rela
țiilor și â colaborării, a unitftții din
tre toate clasele și forțele sociale in 
jurul Partidului Comunist Român ; 
că trebuie să ținem seama perma
nent de interesele maselor, de a crea 
condițiile nartlcipărlt la conduce
re» societății a clasei muncii oare, a 
țărănimii, a intelectualității, a între
gului popor, de faptul că socialismul 
nu poate fi construit decit împreuna 
cu poporul. Toate acestea le-am sin
tetizat, dealtfel, in Programul parti
dului nostru comunist — și conside
răm că trebuie să perfecționăm con
tinuu activitatea pentru a asigura, in 
strînsă legătură cu poporul. înfăptui
rea socialismului in România.

În fine, aș dori să menționez că am 
tras concluziile cu privire la activi
tatea noastră și eu privire la necesi
tatea întăririi continue a relațiilor de 
colaborare cu țările socialiste, cu alte 
state ale lumii — ca o condiție a asi
gurării unei bune conlucrări in dez
voltarea economico-socială a fiecărei 
tăvi.

ÎNTREBARE : Constatăm Cit 
bucurie că, atit in îndelungatele 
lupte revoluționare, cit șl in 
opera de edificare a sociaîfsmu- 
lui, partidele, țările și popoarele, 
noastre, întotdeauna, și-au ma
nifestat simpatia unul față de 
altul, s-au sprijinit reciproc și

RĂSPUNS : Cred că Acordul- 
Program va fi cunoscut și nu consi
der necesar să insist acum asupra 
lui. Prevedem o colaborare largă în 
multe domenii, precum șl organizarea 
comună a diferitelor acțiuni care să 
ducă la extinderea pe termen lung a 
relațiilor dintre România și China. 
Aș putea menționa numai că, în 
cursul convorbirilor, am caracterizat 
de comun acord acest Aeord-Program 
ca un document de importanții isto
rică pentru relațiile dintre țările 
noastre.

s-au încurajat, teglr.d Intre ele 
o profundă prietenie. Relațiile 
de prietenie șt colaborare dintre 
țările noastre au cunoscut o dez
voltare continuă. V-dm ruga sd 
ne vorbiți despre perspectivele 
dezvoltării acestor relații.

RĂSPUNS : într-adevăr, intra 
partidele noastre, .încă in anii luptei 
revoluționare Împotriva dominației 
străine și a regimurilor interne de 
asuprire, s-au dezvoltat relații de co
laborare. Aceste relații au cunoscut o 
puternică dezvoltare in unii construc
ției socialiste, iar in ultimii ani — 
aș spune mai bine, in ultimii 13 ani — 
ele au cunoscut o dezvoltare deose
bit de marc. S-au intensificat schim
burile de delegații, schimbul de ex
periența, ceea ce a contribuit la mai 
buna înțelegere și colaborare dintre 
partidele și popoarele noastre. Am 
ajuns la aceste relații acționind in 
spiritul principiilor revoluționare ale 
șoclallsmulul științific, ale deplinei 
egalități in drepturi, respectului in
dependenței șl suveranității, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc.

Desigur, sint multe domenii in care 
partidele noastre au colaborat și co
laborează foarte activ. Sint. și unele 
probleme unde există anumite deo
sebiri do păreri ; sint, de asemenea, 
rezolvări diferite ale unor probleme 
ale construcției socialiste. Dar acesta 
eongtltuie un lucru normal, țtnind 

- Seama de realitățile existente in ță
rile noastre, de faptul Că, in abordarea 
problemelor, in construcția socialistă, 
nu exlstft un model, ci trebuie să se 
pornească de la rcalităllle etonomico- 
soctale concrete dtn flecare țară.

Viața, evenimentele au demon
strat ea numai pe aceste principii, 
numai pornind de la aceste conside
rente se poate dezvolta o bună cola
borare. intre partidele comuniste șl 
muncitorești, se poate asigura întă
rirea solida rtthțtt lor.

Bazat, pe toate acestea, pe rezulta
tele Înțelegeri lor și convorbirilor 
din cursul acestei vizite, pot afirma 
Că există bune perspective cu privi
re la dezvoltarea colaborării intre 
Partidul Comunist Român șl Parti
dul Comunist Chinez, intre Republi
ca Socialistă România șl Republica 
Populară Chineză.

Doresc, in incheieru, să urez co
muniștilor. poporului chinez succe
se tot mai maci fn întreaga activitate 
de construcție socialistă, de ridicare 
a bunăstării și fericirii sale. Doresc 
să urez o Colaborare cit mai. trainică 
ini re part idele și popoarele noastre 
in construcția socialistă, tn Interesul 
ambelor popoare, al cauzei aoctalt»- 
mului, colaborării^ independenței na
ționale și păcii in Întreaga lume.
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Dineu in onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușescu oferit de tovarășul Li Xiannian

In onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Roinân, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceitușescu. tovarășul 
Li Xiannian, vicepreședinte al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Chinez, a oferit un dineu.

în semn de deosejbită prietenie, di
neul 9-a desfășurat în ambianța unui 

"străvechi pavilion Chinezesc din gră
dinile Diaoyutai, totul evocind tradi
ția și esxprimind ospitalitatea cu care 
Sîrit primiți oaspeții dragi.

într-o atmosferă de caldă cordiali
tate șî prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușecu. tovarășa 'Elena Ceaușescu 
s-au infseținut indeliung cu tovarășul 
Li Xianrlian și tovarășa Lin Jiamei.

La dineu au participat tovarășii 
Ion Dincă.. membru al Comitetului 
Politic ExeCwtiv al. C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-nSinlstra al guvernu
lui, Ștefan Andrei, membru "supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., manisțrul afacerilor 
externe, loan Ursu. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
țXL al P.C.R.. prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Știin
ță .și Tehnologie, celelalte persoane 
care îl Însoțesc în vizita sa pe condu
cătorul jtatiidului și statului nostru.

Au luat, parte Chen Muhua, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, ministrul comer
țului exterior și relațiilor economice, 
Huang Hua, membru al C.C. al 
P. C. Chinez, vicepremier al Conci
liului de Stat, ministrul afacerilor 

. externe, alte persoane oficiale chi
neze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Li 
Xiannian, într-o scurtă plim
bare prin grădinile Diaoyutai, 
înaintea dineului oferit vineri 
seara în onoarea inulților 

oaspeți români 1

Omagiu luptei revoluționare a poporului chinez
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au adus un omagiu luptei 
revoluționare a poporal ui chinez, 
pentru eliberare socială și națională, 
pentru apărarea patriei, pentru inde
pendență și socialism.

La Monumentul Eroilor Poporului 
s-a desfășurat, vineri dimineața, ce
remonia depunerii unei coroane de 
flori, in prezența unui mare număr 
de cetățeni, in cadrul impresionant al 
imensei Piețe Tienanmen, locul unde 
a avut loc actul istoric al proclamă
rii Republicii Populare Chinezei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost în
soțiți de Huang Hua, membru al 
C.C. al P.C.C., vicepremier al Con
siliului de Stat, ministrul afacerilor 
externe, și de alte persoane oficiale 
chineze.

împreună cu conducătorul partidu- 
'i și statului nostru se aflau tova- 
sii Ion Dincă, Ștefan Andrei, loan 

Ursu, alte persoane oficiale române.
La sosirea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, militari aparținind celor 
trei arme ale Armatei Populare Chi
neze de Eliberare prezintă onorai.

în sunetele unui marș solemn 
urcă spre terasele deasupra cărora 
înalță monumentul. O gardă 
onoare salută pe inalții oaspeți.

în timp ce răsună un imn de slavă 
eroilor poporului, se depune o co-

se
se 
de

de a descoperi și valorifica

Tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu

și orientări ale științei și 
românești, eforturile de a

roană de flori, împodobită cu panglici 
roșii și tricolore ; pe panglica tri
coloră erau înscrise cuvintele : „Din 
partea secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu păstrează 
apoi un moment de reculegere in 
memoria eroilor poporului.

La invitația gazdelor se parcurge 
apoi terasa ce încorfjoară monu
mentul.

Obeliscul se înfățișează ca un mare 
bloc de granit, pe a cărui față, în
dreptată spre poarta Tienanmen, este 
sculptată. în ideograme caligrafiate 
de Mao Zedong, inscripția : „Glorie 
eternă eroilor poporului" ; în partea 
opusă este înscris omagiul adresat de 
Mao Zedong și sculptat in ideograme 
caligrafiate de Zhou Enlai: „Glorie 
eternă eroilor poporului care s-au 
jertfit in ultimii trei ani în cursul 
războiului popular de eliberare si al 
revoluției populare. Glorie 
eroilor poporului care s-au 
începind din anul 184&, în 
împotriva dușmanilor interni 
terni, pentru independență națională, 
pentru libertatea si fericirea po
porului". De jur împrejurai soclului 
monumentului, pe cele patru laturi 
sînt sculptate imagini ale unor mo
mente «-istorice din lupta poporului 
chinez.

eternă 
jertfit, 
luptele 
li ex-

Tn continuarea solemnității s-a mers 
Ia Mausoleul ridicat in Piața Tienan- 
men în memoria președintelui Mao 
Zedong.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au păstrat un 
moment de reculegere în fața impu

Semnarea unor importante documente 
privind dezvoltarea colaborării româno-chineze

în conformitate cu înțelegerile con
venite in cursul convorbirilor la ni
vel inalt care au avut loc cu prile
jul vizitei oficiale de prietenie a to - 
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Roman, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, efectuată iii 
R.P. Chineză, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez și Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, au fost 
încheiate, vineri după-amiază, impor
tante documente privind dezvoltarea 
colaborării 
țifice și în 
a relațiilor 
două țări.

în cadrul 
avut loc la 
nale a Reprezentanților Populari au 
fost semnate : Acordul-Program în
tre Guvernul Republicii 
România 

economice, tehnico-știin- 
alte domenii, precum și 
comerciale dintre cele
unei ceremonii care a 
Palatul Adunării Națio-

Socialiste 
Republiciiși Guvernul

nătoarei statui de marmură a lui' Mao 
Zedong. S-a trecut apoi' prin fata 
catafalcului pe care este depus 
sicriul de cristal unde se află corpul 
neînsuflețit al lui Mao Zedong. Se 
păstrează un moment de reculegere.

Chineze privind dezvol* 
Jung â colaborării 

îico-stiintifice — da
Populare 
tarea pe termen _ 
economice și tehnico-științifice 
către Ion Dincă, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, și Chen'Muhua, 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
ministrul comerțului exterior și re
lațiilor economice ; Programul- de a- 
plicare a Acordului de colaborare 
culturală dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Populare Chineze pe anii 
1982—1985 — de către Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, și Huang 
Hua, vicepremier al Consiliului de 
Stat, ministrul afacerilor externe ; 
Acordul între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Populare Chineze privind 
cooperarea în domeniul folosirii e-v 
nergiei nucleare in scopuri pașnice — 
de către Cornel Mihulecea, președin
tele Comitetului de Stat pentru Ener
gia Nucleară, și Liu Wei, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini nr.
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președintele 
și Tehnolo- 
Comitetului 
Consultativ 

al Prezidiu-

Vineri după-amiază, tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, 'membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui. președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, a pri
mit. la reședința oficială rezervată la 
Beijing, o delegație a Asociației pen
tru Știință și Tehnologie din Repu
blica Populară Chineză, a Academiei 
de Științe a Universității din Bei
jing.

Din delegație au făcut parte aca
demician Zhou Peiyuan, 
Asociației pentru Știință 
gic, vicepreședinte al 
Național al Consiliului 
Politic Popular, membru 
lui Academiei, academician Lu Jiaxi, 
președintele Academiei de Științe, a- 
cademician Qian Renyuan, membru 
al Prezidiului și vicepreședinte al A- 
cademiei, academicienii Wang Bao- , 
ren, Jiang Lijin.și Zhu Guangya, a- 
cademician Zhao Dongwan, prim-vi- 
cepreședinte al Comisiei de Stat pen
tru Știință și Tehnologie, și Liu Da, 
rectorul Universității Qinghua din 
Beijing.

2 ; Protocolul privind dezvoltarea 
colaborării și cooperării in domeniul 
construcțiilor de mașini — de către 
Ioan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, și Rao Bin, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini nr. 1 ; Protocolul sesiunii 
a XXH-a a Comisiei de cola
borare tehnico-științifică dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză —, de 
către Ion Stoian, adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, pre
ședintele părții române, și Feng 
Bohua, adjunct al ministrului indus
triei chimice, președintele părții chi
neze ; Planul de aplicare a Acordu
lui de colaborare în domeniul sănă
tății publice între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Populare Chineze — de că
tre Florea Dumitrescu, ambasadorul 
țării noastre la Beijing, și Yang Ji, 
adjunct al ministrului sănătății.

La primire a participat profesor 
loan Ursu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie.

Reprezentanții forurilor cercetării 
științifice și vieții universitare din 
Republica Populară Chineză, savanți 
și cercetători dc înalt prestigiu, chi- 
miști. fizicieni, eriergeticieni au sa
lutat cu profundă stimă, cu deose
bită satisfacție vizita tovarășului 
Nicolae Ceaasișscu și a tovarășei 
Elena. Ceaușescu in țara lor. Âu 
ținut șă sublinieze că acesta este 
un eveniment de cea mai mare 
însemnătate pdntru dezvoltarea rela
țiilor româno-chineze, in ansamblul 
cărora colaborarea în domeniile 
științei, - tehnologiei, învățămîntului 
ocupă un loc important. Toți cei pre- 
zenți la această cordială întilnire au 
dat expresie sentimentelor de recu
noștință pentru prilejul ce li s-a ofe
rit' de'a prezenta omagiile și aleasa 
lor admirație tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, a 
cărei.;contribuție la dezvoltarea știin
ței românești, prin cercetările proprii 
și. prin atenția pe care o acordă or
ganizării și funcționării instituțiilor 
de știință, cultură și de învățămînt, 
este binecunoscută și apreciată în 
China.

Membrii delegației au vorbit cu 
multă căldura despre relațiile foarte 
bune dintre oamenii de știință din 
România și China, au evocat cu vădit 
interes momentele unor frumoase și 
utile vizite făcute la București, Iași, 
Cluj-Napoca, Timișoara, schimburile 
de, experiență pe care acestea le-au 
prilejuit. Ei au exprimat, totodată, 
dorința tuturor slujitorilor științei de 
a se întări permanent legăturile de 
colaborare, schimburile de idei, co
municarea dintre cercetătorii' celor 
două țări, apreciind totodată că ac
tuala vizită a solilor poporului român 
în Republica Populară Chineză des
chide largi perspective în acest do
meniu, în care se poate coopera pen
tru dezvoltarea economiilor naționale, 
pentru adîncirea relațiilor dintre ță
rile și popoarele noastre.
. Tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu a mulțumit pen
tru frumoasele cuvinte ce i-au fost 
adresate, pentru aprecierile privind 
dezvoltarea științei și tehnicii româ
nești. pentru ospitalitatea oferită de 
poporul chinez, transmițînd, totodată, 
tuturor oamenilor de știință, celor

care, în laboratoare și institute, lu 
crează pentru binele și progresul Chi
nei, calde felicitări, urări de noi 
succese in activitatea lor, precum și 
în cadrul colaborării statornicite cu 
colegii români.

Răspunzind interesului manifestat 
de membrii delegației, tovarășa Elena 
Ceaușescu a înfățișat principalele 
direcții 
tehnicii 
asigura îmbogățirea bazei energetice 
a tării, de a descoperi și valorifica 
noi resurse materiale care să fie fo- 
losite eficient pentru creșterea ne*' 
contenită a potențialului economic al 
României, a ritmului de dezvoltare 
a industriei și agriculturii, pentru e- 
dilicarea societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarea spre co
munism.

Tovarășa Elena Ceaușescu a apre
ciat in mod deosebit dorința oame
nilor de știință chinezi de a extin
de colaborarea cu slujitorii științei 
din România și a subliniat necesi
tatea întăririi permanente a legătu- 

‘ ' ............ ?i
ce
■ci-

rilor, a schimburilor de delegații 
de experiență.

Relevînd rolul și răspunderea 
revin științei și gindirii umane in 
sigurarea destinelor pașnice ale pla
netei. tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu a evidențiat 
preocuparea României de a mobiliza 
pe toți reprezentanții geniului crea
tor al umanității in lupta împotriva 
armelor și războiului, pentru garan
tarea păcii, in cadrul căreia se în
scriu și acțiunile Comitetului națio
nal român ..Oamenii de știință șl 
pacea", folosindu-se atomul și resur
sele materiale și spirituale exclusiv 
pentru pacea, fericirea și bunăstarea 

. tuturor popoarelor.
Tovarășa Elena Ceaușescu a rugat 

pe membrii delegației să transmită 
tuturor oamenilor de știință din Re
publica Populară Chineză și cadre
lor didactice universitare cele mai 
bune urări de prietenie și dorința 
de colaborare din partea slujitorilor 
științei și învățămîntului din Româ
nia.

La încheierea. întrevederii, membrii 
delegației au mulțumit cu. profundă 
recunoștință pentru primirea acorda
tă, pentru cuvintele ce le-au fost 
adresate, au urat tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu 
'sănătate și fericire, iar poporului ro
mân noi succese TO opera de edifi
care a societății socialiste;

La Monumentul Eroilor Foporului La Mausoleul ridicat în memoria președintelui Mao Zedong
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LA SEMANAT- organizare temeinică, muncă stăruitoare
» * I

FAPTUL I

(Urmare din pag. I)

Iată deci că. și în condițiile 
meteorologice actuale, există 
zone întinse undo se ppate lucra 
din plin, cu toate forțele. Chiaț 
și acolo unde ploile au fost mai 
abundente, specialiștii/ cadrgle 
de conducere trebuie să urmă
rească permanent starea terenu
lui, să identifice solele zvîntate 
unde se poate lucra, pentru a 
concentra aid toate forțele Ia 
semănat Munca stăruitoare, or
ganizarea temeinică a semăna
tului — aceasta trebuie să fie 
replica agricultorilor la capricii
le vremii. Mai sint de semănat 
importante suprafețe cu plante 
a căror însămînțare trebuia 
terminată de mult Aceste ră- 
mîneri în urmă trebuie să fie 
lichidate in cel mai scurt timp. 
Pe lingă aceasta insă, acum, de 
cea mai mare importanță este 
ca județele din sudul și estul 
țării, mai puțin afectate de pre
cipitații, să intensifice la maxi
mum ritmul de lucru, pentru a 
încheia insămmțarea porumbu
lui cit mai grabnic. Totodată, 
pe măsură ce vremea se îmbu
nătățește, este imperios necesar 
ca și în județele din celelalte 
zone să se adopte măsuri hotă- 
rîte pentru grăbirea lucrărilor, 
astfel ca toate suprafețele pre
văzute cu porumb să fie semă
nate pină la termenul stabilit.

Important este ca și în condi
țiile timpului instabil ritmul lu
crărilor să nu scadă din inten
sitate. Pentru aceasta, trebuie 
folosite toate posibilitățile care 
să asigure folosirea din plin a 
fiecărei clipe, a fiecărei ore bune 
de lucru in cîmp. Dintre acestea.

precădere or- 
doi la 
eoneen-

salele unde 
asigurarea 

Cîmp pen- 
ținerca pe

se impun 
ganizarca 
pregătirea.

fiecare zi bună de 
fie folosite din plin 

se grăbi pregătirea te
și insămințările. Por- 

reală din

cu
schimbului 
terenului, 

trarea forțelor pe
se poate lucra, 
hranei calde în 
tru mecanizatori și 
poziții de lueru a formațiilor de
mecanizatori, gata să intre ime
diat la semănat, de îndată ce 
terenul permite. Mai mutt ca 
oricind, acum se impune ca fie
care oră, 
lucru să 
pentru a 
renului
nind de la situația 
cîmp, organizațftle de partid, 
consiliile agroindustriale, condu
cerile unităților agricole au da
toria să ia măsuri energice pen
tru buna organizare a forțelor 
umane și mecanice, astfel ca te
renurile zvintate să fie însămin
țate operativ.

replica agricultorilor
9

ia capriciile vremii DIVERS
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Azi, din județul
VRANCEA

Un examen exigent al capacității de organizare
• Semănatul culturilor din această primăvară a intrat in faza finală 

ți in județul Vrancea. Pină ieri, 16 aprilie, s-au insâmințat 47180 ha, din 
64 276 hectare prevăzute. • Au mai rămas de pus sub brazdă sămtnța 
de porumb pe 8 003 ha, soia pe 1 530 ho, fasolea pe 2 855 ha. Pentru 
a se asigura în devans front de lucru semănătorilor, 150 de tractoriști din 
sectorul viticol s-au alăturat mecanizatorilor, aceștia lucrind in schimbul 
de noapte la pregătirea terenului. • Un număr de 14 unități agricole din 
județ cu încheiat semănatul porumbului, formații complete de lucru fiind 
trimise în ajutorul cooperativelor unde insămințările nu s-au încheiat încă.

$ 
ș

HS-94
H.S. 94 este denumirea unui 

hibrid simplu de porumb, cu o 
vegetație de 94 de zile. Un nou 
soi creat de specialiștii de la 
Stațiunea de cercetări pentru 
culturi irigate Valu lui Traian, 
județul Constanța. El poate fi 
insâmințat în a doua cultură, 
după păioase, adică pină la 1 
iulie, șl ajunge la maturitate 
in luna octombrie. Producția lui: 
4 000 și 8 000 kg la hectar.

Noul soi de porumb a devenit 
acum extrem de solicitat nu nu- 
răai de către unitățile agricole, 
ci și de peste 1500 de cultiva- 
tori particulari din zonele de 
deal din întreaga țară, unde ve
rile sint mai scurta, dar sufi
ciente pentru a se obține mă
car o recoltă de porumb.

Receptivi, creatorii noului soi 
de porumb au răspuns solici- 
tanților cu cite o punguță de 
boabe și cu un bilet in care sint 
trecute recomandările de culti
vare și o caldă, urare de... recol
tă mare I

lIlist sau mecanizator nu putea face 
mai mult. îl întrebam dacă nu cumva 
ar fi mai bine ca semănatul să se 
amine cu două-trei zile. „Nici po
meneală. Dacă aici nu se termină 
semănatul în cel mult o zi, întreaga 

. recoltă este compromisă. Terenul se 
întărește atit de mult incit brazdele 
semănătorilor nu vor mai intra nici 
măcar un centimetru in pămint. 
Acum este momentul optim, dar mai 
trebuie făcut ceva pentru ca semă
natul să fie de calitate", conchide 
directorul. Acel ceva este o lucrare 
eu un tăvălug ușor, făcută perpendi
cular pe rindurile de semănături, 
prin care să se acopere toate boabele 
rămase în urmele brăzdarelor. Deci
zia este luată pe loe, iar unul din 
mecanizatori pornește urgent in sec
ție pentru a aduce tăvălugul și a tre
ce la lucru. Convinsă că face o trea
bă bună, inginera Maria Prichici nu 
a fost deloc afectată de observațiile 
directorului general. Dimpotrivă, i-a 
mulțumit și ișl exprimă satisfacția că 
îl poate întîlni pentru că singura ei 
speranță de-a mai putea rezolva pro
blema îngrășămintelor chimice a 
rămas în dumnealui. „Nu pretind 
mult, tovarășe director, dar măcar ju
mătate din cantitățile pe care am 
prevăzut să le administrăm — veniți 
să vă arăt cît de frumos au răsărit 
sfecla de zahăr și floarea-soarelui. 
Dacă le-am ajuta acum. Ia prășit, cu 
puține îngrășăminte am face o pro
ducție foarte bună". Directorul o as
cultă și în locul unei promisiuni fer
me o roagă să se grăbească cu se
mănatul. îi spune că știe în ce situa
ție să află unitatea cu ingrășăminte- 
le, dar deocamdată nu-i poate ajuta 
cu nimic, „Dar cine să nc ajute, to
varășe director general, dacă dv. nu 
puteți Replica inginerei a sunat 
parcă în gol. Cel căruia i s-a adresat 
ne întreabă dacă mai avem de lă
murit ceva cu inginera, dacă nu să 
plecăm mai c^eparte. Cu inginera nu 
mai aveam nimic, dar voiam să lă
murim cu dumnealui totuși situația 
îngrășămintelor. îl întrebăm deci 
cum e posibil ca o unitate ca aceea 
din Milcovul să nu administreze 
nici măcar un kilogram de îngrășă
minte lă culturile de primăvară. 
„Dacă ar fi vorba numai de ei, n-ar 
fi nici-o problemă — ne precizează 
tovarășul director. Dar in situația lor 
șe află acum practic toate unitățile 
agricole cooperatiste din județ. Cu 
puținele Îngrășăminte pe care le-am 
avut nu am reușit să fertilizăm în 
întregime nici măcar culturile de 
griu și orz. Lanurile acelea îngălbe
nite pe care le-ați văzut au fost tot 
atit de bine pregătite pentru produc
ție ca și celelalte cu plantele vigu
roase și aproape încă o dată atit de 
mari. Singura deosebire este că nu 
au primit îngrășăminte. Pe bună 
dreptate specialiștii ne reproșează că 
nu le dăm ingrășămintele Promise, 
dar ei nu știu că practic nu avem 
nici o putere de decizie în această 
privință. Le promitem, după cum ne 
promit la rindul lor superiorii noștri, 
dar 'vă mărturisesc că jocul acesta 
al promisiunilor este foarte pericu
los. Poate că cei eu putere de deci
zie ar trebui să mediteze mai mult 
în acest sens. Pentru că plinea țării 
r.u se face numai cu promisiuni". 
Dacă aceste rinduri nu sint totuși 
destul de convingătoare pentru orga
nele ierarhice implicate, este abso
lut necesar să-și trimită reprezentan
ții la fața locului. Nu cu intenția de 
a da indicații cum cresc plantele iară 
fertilizare, ci cu vagoane de îngrășă
minte pentru a vedea cu ochii lor 
cit de mult sint așteptate ele de 
agricultorii de aici. Și asta cit mai 
repede posibil.

Ar ti multe lucruri de spus despre 
modul In care se desfășoară campa
nia agricola de primăvară in județul 
Vrancea. Chiar și de Criticat uneie 
aspecte. Dar in condițiile grele in 
care sc muncește aici, ceea ee con
tează este mal ales efortul deosebit 
pe care ii depun oamenii pentru in- 
cheierea cjt mai grabnică a lucrări
lor, răspunderea cu care se acționea
ză pentru ca pretutindeni semănatul 
să se facă la un nivel calitativ su
perior. De fapt acestea constituie tră
săturile dominante ale actualei cam
panii agricole de primăvară in jude
țul Vrancea.

I
I
I
I
i

I

I

i
i iani. Anul acesta este unul din ei și 

nu ne putem permite să nu o fruc
tificăm oricit de mari ar fi eforturile 
ce ni se cer acum"-. Pășim, alături de 
ingineră, pe urmele semănătorilor nu 
numai pentru a controla adincimea 
de semănat și densitatea boabelor, 
dar și pentru a vedea cit de afinat 
este patul germinativ. Este adevărat 
că stratul fertil nu este atit de bine 
mărunțit ca cel din Bărăgan, dar 
ascultind-e pe ingineră cit și cum a 
trebuit să-1 lucreze pentru a-l face 
apt de semănat, ne dăm seama nu 
numai de eforturile mari care s-au 
depus, dar mai ales de cită pricepe
re se cere pentru a reuși să faci 
acest pămint să rodească la adevă
ratul său potențial.

— Este o specialistă foarte pri
cepută și harnică — ne mărturisea 
directorul direcției agricole. Dar 
pină seara o să vă convingeți că in 
județ avem mulți alții ca ea.

Mergem pe drumuri de țară care 
duc de la Bogza spre Voetin. Sihlea, 
Ciorăștț P>nă la Gugești. Nenumăra
tele canale care străbat in lung și lat 
întreg acest perimetru, ca si urmele 
unor vechi terenuri sărăturoase ne 
fac să înțelegem că străbatem teri
toriul unei incinte desecate. Ceea ce 
aveam să aflăm insă de la director 
este că această lucrare a fost reali
zată in întregime' cu. forțe locale, 
după gindirea unor oameni al căror 
scop era de a scoate de sub apă su
prafețe cit mai mari cu cheltuieli 
minime. Și trebuie spus că au făcut 
tot Ce a fost omenește posibil. Pro
blema este însă rezolvată numai pe 
jumătate din toate punctele de ve
dere. Chiar și in această primăvară 
secetoasă. pe porțiuni nu prea mari, 
dar numeroase, pămintul este îmbibat 
cu. apă, îngreunind foarte mult des
fășurarea lucrărilor. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că an de an aceste 
„ochiuri- rămir» necultivate. L-am 
întrebat pe directorul direcției agri
cole de ce nu se continuă executarea 
celorlalte lucrări de desecare și ne-a. 
răspuns că este nerațional să se mai 
facă tot felul de șanțuri improvizate 
de vreme ce există întocmit un pro
iect mare pentni desecarea Întregii 
zone. Numai că, în ciuda promisiu
nilor ferme primite din partea facto
rilor de decizie, materializarea aees- 
tui proiect se amină de Ia un an la 
altul. Din mersul mașinii ne aruncăm 
privirea spre citeva splendide lanuri 
de orz sau grîu și, comparindu-le cu 
altele îngălbenite și pline de goluri, 
ne dăm seama cit ar putea ciștiga

țara dacă tot terenul ar fi scos de 
sub influența apei. Pentru că terenu
rile de aici par a fi cele mai rodi
toare din Întreg ținutul Vrancei. ii
Ce nu știa inginera 

de la cooperativa 
agricolă din Milcovul, 

și nu numai eu
în zona consiliului agroindustrial 

‘ Tătăran oprim la marginea a două 
sole vecine. în una mecanizatorii de 
la secția din Milcovul semănau po
rumb, in cealaltă inginerul șef al 
cooperativei din Burleasca, tovarășul 
Ion Voinea. nu știa cum să reparti
zeze mai bine cele 16 tractoare eu 

■ discuri pentru a le asigura un front 
de lucru corespunzător. La început 
le-a grupat in formații de cite patru. 
Acum cind au mai rămas de lucrat 

' doar terenurile dintre crovuri poate 
că ar fi mai bine ea fiecare să lu
creze pe bucățica lui. Pină la urmă 
mecanizatorii s-au înțeles între ei și 
s-au grupat doi pite doi. Și-au deli- 

' mitat după aceea parcelele și au în
ceput să le lucreze pe eeie două 

' diagonale. Ordinea firească a teh
nologiei lucrării pămîntului pe care 
o eunoaștem noi nu era și nu putea 
fi respectată nici in acest caz. Dar 
acest mod de organizare asigura în 
condițiile date un ritm de muncă 
maxim posibil și eu deosebire o 
înaltă calitate a lucrării. Ne-am con
vins de acest lucru la capătul cală- 

’ lalt al solei unde două mașini au în
ceput semănatul primelor suprafețe 

1 eu soia. Inițial era prevăzut să se lu
creze cu o singură semănătoare. 
Starea terenului impunea insă ea se
mănatul să se încheie în cel mult o 
zi după lucrarea cu discul. Or, in 
sola ț-espectivă mai era de pregătit 
terenul dftar pe citeva porțiuni.

Mergem cu tovarășul director al 
direcției agricole spre semănătorile 
ce lucrau in sola cooperativei agri- 
cele din Milcovul. încă inainte de a 
ajunge la mașini facem observația că 
sint prea multe la un loc. dar direc
torul ne spune să avem răbdare 
și să-i lăsăm pe oameni să explice 
de ce. Alta era problema care îl 
frăminta pe tovarășul Balosin : se
mănatul se făcea in condiții foarte 
grele și eu multe abateri de la nor- 
-mele de calitate. Nu, nu avea nimic 
de reproșat oamenilor de aici, perrlru 
că pe acest teren nici un alt speria

i i
ilucrat) și cele de la cimpie pe care 

le prezentasem in reportajele ante- 
« rioare.

Pămint care ar putea 
produce dublu 

și triplu
In locul unui răspuns asupra mo

dului in care este organizată activi
tatea pe ogoarele județului Vrancea 
in aceste momente de vîrf ale cam
paniei agricole, tovarășul Nicolae 
Bălosin, directorul direcției agricole, 
ne prezintă realizările ultimelor zile, 
față în față cu graficele stabilite. 
Reținem inainte de toate faptul că 
pe tot parcursul săptămînii, in con
diții de muncă grele, s-a lucrat cu 
viteze foarte apropiate de cele stabi
lite pentru condiții normale de mun
că. în ultimele 2 zile, bunăoară, au 
fost însămințate aproape 6 000 hec
tare cu porumb. Dar există condiții 
ca ritmul semănatului să crească cu 
circa 400 hectare pe zi. bineînțeles cu 
condiția ca vremea să se îmbunătă
țească. Miercuri și joi, in cele două 
zile de documentare in agricultura 
județului Vrapcea, vremea a fost 
însă deosebit de răcoroasă. Cind am 
ajuns la ferma nr. 3 a C.A.P. Bogza, 
era atit de rece incit primul lucru 
asupra căruia ne-am interesat a fost 
dacă nu cumva temperatura solului a 
scăzut sub limita minimă admisă. In
ginera Mariana Brinzei ne asigură că 
nu. Marea ei preocupare constituind-o 
nu atit numărul- gradelor din sol, 
pentru că de acum vrercea trebuie 
să se încălzească, cît norii ee ame
nință să se reverse din clipă in clipă. 
„Știți ce ar însemna acum o ploaie 
pe pămintul ăsta, ce se află umflat 
cu apă ca un burete?" — își continuă 
ideea inginera. Tot ea ne dă și răs
punsul. „Cel puțin o săptămină de 
stagnare totală. Au fost ani insă cind 
nu am putut intra aici cu șemănăto- 
rile decit după 15 mai. Șansa de a 
putea semăna in perioada optimă 
aceste terenuri o ai o dată la 5—7

ne

Un reportaj 
„nocturn” ratat, 
dar o concluzie 

pozitivă
Marți. înainte de lăsarea serii

îndreptăm spre zona de cimpie a 
Vrancei cu intenția de a face un re
portaj despre munca de noapte a me
canizatorilor in această ultimă parte 
a campaniei agricole de primăvară, 
in care de acum fiecare oră lucrată 
in plus peste ceea ce ne-am obișnuit 
să măsurăm in „zi lumină" contează 
foarte mult in marea bătălie pentru 
asigurarea noii recolte a țării. Oprim 
la capătul unei sole aparținînd I.A.S. 
Focșani. în care mecanizatorii Gheor- 
ghe Bezea, și Gheorghe Jorăscu în
torceau ultimele brazde cu. semănă
torile lor mari pentru porumb. Cum 
mai aveau puțin de lucru și începea 
să se întunece, ne hotărim să-i aș
teptăm. Vîntul, care ne-a luat in 
primire încă de la ieșirea din Rîm- 
nicu Sărat, se întețește tot mai mult. 
Aduce cu el nori negri și după frigul 
ce se așterne ne intrebâm dacă nu 
cumva se vor scutura 
decât 
urmă 
seară 
stînd
reportajului nostru „nocturn" pentru 
că nu avem certitudinea că a doua zi 
se va mai putea semăna ceva în ju
delui Vrancea. La raportul de lucru 
din dimineața următoare aveam să 
aflăm însă că in noaptea de marți 
spre miercuri, cei 170 de mecaniza
tori din schimbul doi au pregățit 
între răstimpul de lumină circa 1 G00 
hectare care au și fost semănate pe 
parcursul zilei. Abia în acel moment 
am înțeles cită deosebire există între 
modul și condițiile de muncă din zo
nele cu păminturi mai sărace (poate 
nu chiar atit de sărace cît greu de

cu stropi 
a început 
de sfîrșit 
lucrurile.

cu altceva 
de ploaie. Pină la 
să cearnă ea într-o 
de noiembrie. Așa 
renunțăm la ideea

LA C.A.P. VÎNATORI, ZIUA - LA SEMANATLA C.A.P. FOCȘANI SCHIMBUL DE NOAPTE LA PREGĂTIREA TERENULUI
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Cu autorii chemărilor la întrecere despre: MĂSURILE ÎNTREPRINSE PENTRU ÎNDEPLINIREA ANGAJAMENTELOR
Ce noutăți, ce surprize oferă 

Întreprinderea in această primăvară? 
de sezon, un ma- 
Lipseani și unde 
vinzare tot ce 

modern in ma-

Un magazin 
deschis in 
pune în 

.• fi mai
gazin

1 vom 
poate 
ierie : încălțăminte cu fețe textile, 
identice cu ceea ce ni se solicită pe 
piața occidentală — ne răspunde to
varășa Olga Păduraru. Dacă mai 
doriți citeva detalii in legătură cu 
moda ! este din nou in actualitate . 
încălțămintea comodă, cu fețe texti
le, cu tocuri joase și virf rotunjit ; 
nu se mai poartă culorile striden
te, gusturile converg spre discret, 
■șpre pastelat...

Discuția o purtăm la întreprinde
rea de pielărie și încălțăminte „Pro- 
gresul"-București, iar interlocutoarea- 
noăstră este secretara comitetului de 
partid al întreprinderii. De aici, de 
ia „Progresul", a fost lansată, in 
acest an, chemarea la întrecere către 
toate întreprinderile din industria 
ușoară. Intre obiectivele propuse, 
distingem o notă comună : priorita
tea absolută o dețin indicatorii de 
calitate și eficiență. Angajamentele 
sint concludente :

Depășirea producției nete pla
nificate cu X3 la sută ;
• Reducerea, cu incă 3 lei față de 

cit prevede plănui, a cheltuielilor 
materiale și totale la 10(H) lei pro- 
dueție-marfă ; '
• Diminuarea consumurilor de 

energie și combustibil cu 8 la sută ;
• Extinderea peste prevederi cu 

3 Ia sută a mecanizării lucrărilor ;
• Organizarea muncii in acord 

global pentru 87,5 la sută din totalul 
personalului muncitor.

Așadar, calitate și eficiență. Aces
tea sint obiectivele majore pe care 
acest harnic colectiv le supune aten
ției tuturor colectivelor din indus
tria ușoară. Cum s-a trecut la în
făptuirea angajamentelor asumate ?

Ca volum, producția fabricii nu 
crește față de anul trecut. Și, cu 
toate acestea, la indicatorul produc- 

^ție netă se prevede o creștere de 10

la sută. Care este atunci sursa celor 
jfece procente, in cifre absolute jn- 
semnind de fapt milioane.de lei. 
Despre aceasta ne-a vorbit tovarășul 
Petre Șanta, șeful serviciului organi
zarea producției și a muncii :

• — înnobilarea cu manoperă a ma
teriilor prime, creșterea gradului de 
prelucrare, de valorificare a acesto
ra. Sint performanțe calitative pie-

prin miinile a nici mai mult, nici 
mai puțin decit 230 de oameni. Re
zultatele Ic vedeți.

Sint cuvintele Georgeiei Ulme&nu, 
muncitoare fruntașă pe întreprindere 
in întrecerea socialistă din anul tre
cut. Și intr-adevăr efectele acestei 
exigențe personale si colective fața 
de calitatea produselor n-au intirziat 
sa apară. Unul dintre ele, poale cel

adevărat. Dar 
nat să lansăm 
și totodată

ceea ce ne-a 
chemarea la 
să ne

determi- 
intrecere 

răspundem 
prompt, cum ziceam, este starea de 
permanentă emulație din întreprin
dere. Muncitorii se iau la întrecere, 
in ateliere, fiindcă așa simt ei că au 
mai mult spor, atelierele iși dispută 
întîietatea, secțiile de asemenea.

— Are importanță faptul că 80 la

colectivul se străduiește să facă din 
performanțele lor norme curente, 
valabile pentru fiecare om al muncii.

Zăbovim mai mult în atelierul 
condus de maistrul Alexandrina 
Georgescu — atelierul 1 B pregătire. 
Este atelierul care s-a clasat pe pri
mul loc in întrecerea pe întreprin
dere.

—- Cu ce vă „lăudați". Alexandrina

A

Eficiența sporită se întemeiază . ■ i
X

pe muncă de calitate și spirit gospodăresc
LA ÎNTREPRINDEREA DE PIELĂRIE Șl ÎNCĂLȚĂMINTE „PROGRESUL" DIN CAPITALĂ

gătite prin măsurile de ridicare per
manentă a calificării muncitorilor 
și de extindere a autocontrolului.

Aflăm, dealtfel, că aici noțiunea 
de control tehnic de calitate a de
venit alta decit cea cunoscută în
deobște.

— La noi, calitatea se produce ; 
o producem fiecare, zi de zi și clipă 
de clipă. Ar trebui, probabil, ca fie
care muncitor să fie vegheat de un 
controlor de calitate. Să nu „toace" 
pielea, să nu o risipească fără rost, 
să execute cum trebuie fiecare ope
rație, să-și îndeplinească norma fără 
a compromite calitatea. Noi am găsit 
o soluție mult mai bună : fiecare 
muncitor veghează ca un controlor 
de calitate, cel mal exigent controlor. 
Fiecare operație este verificată nu 
numai do muncitorul care o execută, 
ci și do muncitorul care primește 
produsul în fluxul normal de fabri
cație. Și să știți că, pină la ieșirea 
pe poarta fabricii, un pantof trece

Vnai concludent, este creșterea verti
ginoasă a exportului in ultimii zece 
ani : de la citeva procente la apro
ximativ 80 de procente din totalul 
producției, iar in cea mai mare par
te, exportul se efeetutează pe relația 
devize libere. Poate exista un mai 
bun certificat de atestare profesională 
pentru colectivul întreprinderii, in ca
litatea sa de executant și controlor, 
decit

Am 
și să 
noștri 
chemarea la întrecere. Dar să reți
nem ce ne spune directorul Între
prinderii, tovarășul Constantin Ne
chita.

— Am ..aruncat mănușa" fiindcă 
ne cunoaștem puterile, ni le-am ve
rificat suficient. Dar vreți să vă 
spun un secret ? Primul care... ridi
că mănușa, care răspunde chemării, 
sintem noi înșine. Rezultatele de 
anul trecut și angajamentele asuma
te în acest an ne obligă, este foarte

acesta ?
încercat să ne explicăm 

explicăm totodată cititorilor 
dt' ce a pornit tocmai de aici

sută din muncitori sint femei ? — o 
întrebăm pe secretara comitetului 
de partid.

— Fără îndoială, femeile sint mat... 
înverșunate, cred că, de fapt, ele 
întrețin, în bună măsură, starea a- 
ceasta de permanentă întrecere, de 
care vorbeați. Ceea ce nu ne împie
dică să ne lăudăm cu rezultatele 
deosebite ale unor bărbați.

Astfel am aflat că există aici 
muncitori prerniați Ia nivel național 
in cadrul concursului pe profesii, ca, 
de pildă : Marin Opri.șan — locul I 
pe țară anul trecut la croit fețe în
călțăminte femei — a economisit 182 
mp piei, ceea ce reprezintă 3 la sută 
sub consumul normat ; Ion Iordache, 
de asemenea, premiat la faza repu
blicană a concursului la stanțat în
călțăminte — a economisit 1 800 kg 
de talpă, ceea ce înseamnă o redu
cere a consumului normat de 1,68 la 
șută : cei doi s-au calificat din nou 
pentru faza.pe tară a concursului pe 
meserii și... așteptăm rezultatele. Iar

Georgescu, după un trimestru din 
acest an 1
'— Cu 45 000 perechi de încălțămin

te peste plan. Și, bineînțeles, cu ca
litatea producției.

Răspunsul 
cum avea 
directorului, 
ce rezultate .............
derea la primul bilanț trimestrial : 
peste șapte milioane lei de
pășire la producția marfă industria
lă. Cuvintul de ordine : nici un 
indicator sub planul stabilit a fost 
din nou respectat. Așa era și nor
mal, fiindcă, la urma urmei, între
cerea socialistă angajează întreaga 
unitate, întregul colectiv, nu secțiile 
doar, sau numai atelierele, 
toate la un loc, au un țel 
întîjetatea trebuie să revină, 
întreprinderii „Progresul".

Am văzut ce înseamnă în realita
te, pentru acest colectiv care știe 
să-și apere prestigiul dobîndit cu 
eforturi și cu perseverență, întrece

vine sigur, firesc. Așa 
să vină și răspunsul 
cind l-am întrebat cu 
se prezintă intreprin-

Acestea, 
comun : 
în final.

rea socialistă, această întrecere care 
antrenează deopotrivă pe toți cei 
5 000 de oameni ai muncii din unita
te. Insistăm să aflăm „rețeta" succe
sului. Din dorința de a o împărtăși 
tuturor, de a contribui la extinderea, 
la generalizarea ei.

Si nu ne-a mirat că, dacă în alte 
unități muncitorii nu știu, sau nu se 
interesează să afle, ee reprezintă, in 
contextul unei zile, partea de con
tribuție a fiecăruia la realizările co
lectivului,
existente VK __
pulsul Întrecerii, oferind un bun pri
lej de autoanaliză cotidiană.

Poate această autoanaliză cotidia
nă să fie, oarecum, rețeta pe care 
o căutăm...

Dintr-o asemenea autoanaliză se 
nasc zilnic idei, se stabilesc prompt 
măsuri, așa cum le stă bine eelor 
care au lansat chemarea la întrece
re. Toate țintesc spre același obiec
tiv : nimic din zestrea materială și 
de timp a colectivului să nu se risi
pească. înțelegem acum mai bine de 
ce, intre obiectivele întrecerii, găsim 
inserate măsuri menite să asigure 
creșterea, cu cel puțin 1 la sută, a 
indicelui de utilizare a fondului de 
timp maxim disponibil. Sau de ce, 
aici, cu atîta stăruință, ambițiosul 
colectiv se întrece pe sine in eta
larea spiritului gospodăresc. Pe bună 
dreptate, ei, muncitorii și specialiștii 

. de la „Progresul", pot înfățișa azi 
una din experiențele valoroase pri
vind folosirea integrală — da, inte
grală I — a materiei prime. Tot țe 
cade de la croit 
naturală 
material textil, se taie in forme geo
metrice și din îmbinarea acestora se 
confecționează poșete, sandale ș.a. 
Numai in acest an, pe această cale 
șe vor obține economii în valoare de 
peste 5 milioane lei. Nimic nu se 
pierde, totul se transformă in lucruri 
utile — a devenit aici nu o simplă 
lozincă, ci o realitate de zi cu zi.

aici, zilnic, panourile 
in secții consemnează

,.TJ prime. Tot ci
— bucăți de piele 

ori sintetică, preeum și

Anica FLORESCU y

Atit a muncit, neîntrerupt, in 
i unitate din municipiul 

_ „ întreprinderii de rețele 
electrice Cluj : 42 de ani, 7 luni 
și 16 zile. Zile, luni și ani in 
care sudorul Gheorghe Drăgan 
a muncit eu o hărnicie și dă
ruire exemplară, fiind totdeau- 

, na „cap de listă" cind era n 
voie de făcut o treabă urgent 
Venind ziua pensionării și între
bat ce o să facă de-acum Încolo, 
a răspuns :

— Oricum, după o viață de 
muncă, n-o să-mi petrec restul 
vieții lenevind. Dacă tot nu 
m-am. mutat de la un loc la 
altul 
meu 
tată,

' Cluj. ...
'„ceapeu", că cică au nevoie de 
mine, cum și eu am de ei.r
Intervenții 
prompte

In frumoasa pădure care în
conjoară arașul-stațiune Sin- 
georz Băi, cițiva copii au aprins 
un morman de frunze uscate.

In aceeași zi, in apropiere de 
Fabrica de cherestea din Bistri
ța Birgăului, li s-a dat foc unor 
vreascuri rezultate de la curăța
tul pășunilor.

Și intr-un caz, și in celălalt 
exista riscul unor incendii de 
proporții. Dacă flăcările au fost, 
totuși, stinse și localizate indin- 
te de a produce pagube, a- 
ceasta se datorește intervenții
lor prompte din partea cetățeni
lor din împrejurimi, care au 
sărit ca unul 'in apărarea bunu
rilor obștii. Dar asemenea in
tervenții eficiente nu pledează 
in nici un fel pentru înlăturarea 
preocupărilor privind prevenirea 
incendiilor.
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Dacă tot 

mutat de la un loc 
niciodată, o să cer primul 
„transfer" : in comuna na- 

Mănăstirea din județul 
la consătenii mei din

Putură
| fard acoperire
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Costache, Vasile și Dumitru 
Bazar sint frați. Toți trei din 
Dorohoi. In loe să găsească ceva 
mai bun de 
s-au furișat 
de unde au 
și o pătură, 
făcut repede 
zîndu-l unui 
iar banii și . ,
țește. Cum tot „frățește" iși vor 
primi Și partea cuvenită fiecă
ruia, după lege, tn ce privește 
pătura, cei trei o luaseră, pro
babil, să le fie acoperire. Dar 
au fost descaperiți mai repede 
decit se așteptau.

Cursa de la 
miezul nopții

Procurorul N. Ciucescu de 
Prpcuratura județeană Argeș ne 
semnalează o intimplare care-i 
are ca autori pe Stan Burcea și 
Dumitru Tudoraș, șoferi de me
serie, care lucrau impreună la 
autobaza 3 Costești a întreprin
derii de transport, 
pentru agricultură și 
alimentară Argeș. Cu 
inte de miezul nopții, 
cea s-a urcat la volanul auto- 
benei 31— AG~8363 să meargă 
acasă, dar l-a luat cu el și pe 
Dumitru Tudoraș, ca să aducă 
inapot autobena, deși acesta din 
urmă era In serviciu de pază la 
autobază. El și-a părăsit postul 
fără să anunțe pe nimeni, pină 
l-a însoțit pe colegul său acasă, 
după care s-a întors cu auto
bena. Pe drum, fiind sub in
fluența alcoolului, a intrat cu 
mașina într-un șanț și și-a pier
dut viața.

Recursul 
a fost respins

Pentru că n-a vrut cu nici un 
chip să-și îndeplinească fireasca 

i omeneasca datorie de fiu. 
Dumitru Brișcu din comuna Pă- 
dureni, județul Vaslui, a fost o- 
bligat, prin hotărire judecăto
rească, să plătească o sumă de 
bani pentru întreținerea tatălui 
său, în virsti de 81 de ani, bol
nav și fără alte venituri. Fiul 
este om in toată firea și puterea 
și are, la rindul său, feciori care 
și-au făcut un rost in viață și 
sint acum la casele lor. Dar el. 
Dumitru Brișcu, nici n-a vrut 
să audă de hotărîrea judecăto
rească și a făcut recurs la tri
bunalul județean. Ce motiv in
vocă ? Motivul că bătrinul s-ar 
putea descurca și singur, fără 
ajuteriti lui. Dar recursul a fost 
respins șt hotărîrea a rămas 
definitivă.

Citind aceste rinduri, nu poți 
să nu-i adresezi acestui fiu, care 
nu-și ajută tatăl, întrebarea : 
„Oare cum s-ar simți — și ar 
trăi — dacă și fiii săi s-ar pur- 

cu el, miine-poimiine, la fel?"
Rubrică realizată de 
Peîre POPA 
și corespondenții „ScintelF^j

făcut, cei trei frați 
in casa unei femei 
furat un televizor 
Televizorului i-au 
de petrecanie, vin- 
arnator de chilipir, 
i-au împărțit /fă

la

întreprin- 
specialtzat 

Industrie 
puțin îna- 
Stan Bur-
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O NOUĂ CENTRALĂ ELECTRICĂ DE 
TERMOFICARE IN CONSTRUCȚIE LA BUCUREȘTI

Șantierul national al tineretului 
din cadrul Combinatului minier Motru

La marginea de sud-vest a Capi
talei a început construirea unei 
noi centrale electrice de termofi- 
care. Este a cincea unitate energe
tică pe inelul de termoficare al 
marelui oraș după C.E.T. „Groză
vești", „23 August", „Sud" .și 
„Vest", dar prima din București 
care va folosi in locul hidrocarburi 
lor costisitoare și deficitare un corn 
bustibi) solid ieftin șl accesibil - 
lignit din bazinul Olteniei. Se con 
cretizează aici, ca și la Rovinari si 
Turceni, ideile cuprinse în docu
mentele de partid și de stat, indi
cațiile secretarului general al par
tidului privind continua dezvolta
re a bazei energetice a țârii pn 
calea valorificării cărbunilor infe 
riori de care dispune economia na 
țîonală.

Centrala va avea o putere insta 
lată de 200 MW in patru grtfpuri 
turbogeneratoare de cîte 50 MW — 
toate realizate, ca dealtfel Și restul 
echipamentelor, în țară. La fixarea 
amplasamentului s-au avut în ve
dere perspectivele de dezvoltare 
urbanistică a zonei, necesitatea a- 
ducerii in apropierea viitorilor con
sumatori a sursei de agent termic 
— căldură pentru noile ansambluri 
de locuințe ce se vor construi pe 

Giurgiului și 
tehnologic 
industriale 
termocen- 

să producă 
deci cu randa- 

căldură. 
După în-

șoselele Olteniței, 
Viilor, precum și abur 
pentru întreprinderile 
din preajmă. Totodată, 
trala este concepută 
în mod combinat, 
ment mai bun. nu numai 
ci și energie electrică.

I
cheierea primei etape de construc
ție. prevăzută la finele anului 1985, 
centrala va furniza anual o canti
tate de căldură de 2 130 mil Gcal.. 
iar generatoarele vor pulsa anual 
in sistemul energetic național 1000 
milioane kWh energie electrică.

Condițiile specifice de amplasa
ment, structura terenului, alte ca
racteristici ale noului obiectiv ter- 
moenergetic au impus soluții pro
prii, cît mal economicoase, contri
buții majore din partea proiectan
tului general — I.S.P.E.. antrepre
norului general — Trustul Energo- 
construcția, a Trustului Enefgo- 
montaj București In calitate de 
executant, ca și din partea unor 
întreprinderi, din cele circa o sută 
care vor livra echipamentele, avind 
un înalt grad de mecanizare și au
tomatizare. Sint relevante in acest 
sens unele rezolvări constructive 
deosebite, despre care ne-au vor
bit inginerul Dan Giurgea, 
șef de proiect complex la LS.P.E., 
Inginerul Constantin Fulga, direc
tor. și inginerul Emil Braun, șef 
serviciu investiții de la întreprin
derea „Electrocentrale" — Bucu
rești. Bunăoară. în scopul evi
tării investițiilor suplțmentare ne
cesitate de consolidarea terenului, 
s-a recurs la așezarea pe piloni a 
clădirii principale. Alte soluții in
teresante adoptate privesc diferite
le amenajări pe „circuitul" cărbu
nelui și al cenușii. Recurgind la 
metoda confecționării de pereți 
mulați la stația de pompe pentru 
evacuarea cenușii, metodă utiliza
tă de constructorii metroului bucu- 
reștean. lucrătorii șantierului vor 
realiza o construcție impermeabilă 
la mare adincime, obținînd In ace
lași timp economii de energie elec
trică și ciment, o creștere a pro
ductivității muncii. Cea mai mare 
parte din cenușa 
derea lignitului 
hidraulic și apoi 
renuri improprii 
ră, care, după umplere, vor fi fer
tilizate în vederea cultivării. Tot
odată. anual, se vor extrage circa 
200 000 tone cenușă uscată, care, a- 
mestecată cu ciment, va deveni un 

’ prețios material de construcție. în
locuitor al betonului. Altă noutate 
constructivă — coșul de fum, cu o 
înălțime de 250 m, ceea ce repre
zintă un record absolut printre 
construcțiile bucureștene. La ridi- 

^carea colosului de beton se va uti-

tehnologie românească bre- 
ca invenție.
avem de-a face cu o capa* 
energetică pe cărbune, ter- 

nu se va putea lipsi

Imagine de pe șantier
Foto : Sandu Cristian

rezultată din ar- 
va fi evacuată 

depozitată pe te- 
pentru agricultu-

liza o 
vetată

Deși 
citate 
mocentrala .... __ . ____ ___
de o gospodărie de păcură pentru 
asigurarea combustibilului de a- 
prindere și întreținere a flăcării și 
nici de mari cantități de apă, nu 
numai pentru evacuarea si sedi
mentarea cenușii, ci mai cu seamă 
pentru circuitul do răcire a turbo* 
generatoarelor, pentru cazanele de 
abur. Sursa de apă va fi rîul Ar
geș, printr-o stație intermediară, 
și anume un nou lac de acumulare, 
cu multiple funcțiuni : rezervor de 
alimentare prin conducte a termo
centralei. lac-tampon pentru pre
luarea viiturilor pe rîu și — de 
ce nu ? — zonă de agrement în ve
cinătatea metropolei. Noul obiectiv 
industrial va mai cuprinde turnuri 
de răcire, stație de interconexiune 
cu alte termocentrale bycureștene. 
ateliere de reparații, gospodărie 
de combustibil etc. Marele consum 
de cărbune, care Înseamnă, în me
die, circa patru garnituri de tren 
de cîte 37 vagoane zilnic, pretinde 
și dezvoltări ale capacității ferovia- “ 
re. dezvoltări de stații, electrificări 
de linii.

Anvergura, complexitatea unor 
astfel de lucrări se constată cel 
mai bine pe șantier. Montați ca in
tr-un joc de cuburi, modulii din 
prefabricate de la intrare s-au 
transformat în încăperi pentru găz
duirea gospodăriei fierarilor-beto- 
niștl. a atelierelor pentru întreține
rea utilajelor, de prefabricate și al
tele. Este pregătită și platforma de 
lucru pentru instalarea pereților 
mulați. Ridicați la verticală, pri
mii stîlpi de rezistentă marchează 
locul destinat stației electrice de 
110 kilovolți și a stației de tratare 
chimică a apei. Au mal fost 
începute lucrările la clădirea prin
cipală, se lucrează și la utilitățile 
șantierului — drumuri, alimentări cu 
apă, canalizări. Permanentul du-te- 
vino al mașinilor grele, programul 
in două schimburi prelungite atestă 
ritmul tot mai alert al muncii pe 
șantierul acestui mare obiectiv ter- 
moenergetic al Capitalei.

MOTRU (De la corespondentul 
„Scintcii", Dumitru Prună). — Vineri, 
16 aprilie, in perimetrul carbonifer 
al carierei Lupoaia. a avut Ioc des- ■ 
chiderea festivă a șantierului națio
nal al tineretului din cadru! Combi
natului minier Motru. Cei peste 500 
de tineri brigadieri, cărora 
parcurs Ii se vor adăuga 
brigăzi de elevi .și studenți. 
vor aduce contribuția la descoperta- 
rea stratului de steril în carierele 
Lupoaia, Jilț și Roșiuța, vor partici
pa la executarea unui complex de 
lucrări care condiționează buna 
funcționare a utilajelor și creșterea 
randamentului lor productiv. Organi
zarea șantierului național din Valea 
Motrului — al doilea constituit în ba
zinul minier al Gorjului — se înscrie 
in contextul amplelor măsuri stabi
lite de recenta plenară a Comitetu
lui Central al partidului, menite să 
contribuie la impulsionarea extracției 
de lignit in 1982, din această zonă a 
țării, la. crearea premiselor creșterii 
producției de cărbune energetic in 
viițorii ani.

In deschiderea festivității a avut 
loc ceremonialul prezentării raportu
lui și înălțării pe catarg a drapelului 
patriei.

Au luat apoi cuvîntul brigadierii 
Cornel Marcu, lăcătuș, Florinei Flo- 
rea, electrician, și Alexandru Manea, 
conducător auto, care, exprimînd 
mindria și inaita răspundere de a da 
viață programului de intensificare a 
extracției cărbunelui, elaborat ’de con
ducerea partidului, pentru asigurarea 
independenței energetice și de com
bustibil a patriei, obiectiv prio
ritar stabilit de cel de-al Xll-lea 
Congres al “ 
angajamentul, 
brigadieri, de 
plan cu 50 000 
2 000 000 lei la ____„ ______  ....
a economisi 20 tone combustibil și a 
atingă un coeficient, de utilizare a 
parcului auto de cel puțin 73 la sută.

Tinerii brigadieri au fost felicitați 
de Marin Ștefanache, director general 
al Combinatului minier Motru, Ro- 
mică Stanciu, adjunct al ministrului 
minelor, Panteiimon Găvănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi-

Gabriela BONDOC

pe 
noi
își

P.C.R., și-au luat 
în numele tinerilor 
a depăși sarcinile de 
mc steril excavați! și 
producția valorică, de

nistru pentru problemele tineretului, 
și Petre Lungu, prim-secretar al 
Comitetului județean Gorj al P.C.R.

Intr-o atmosferă de vibrant entu
ziasm, tinerii brigadieri prezenți la 
festivitate au adresat COMITETU
LUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, o te
legramă în care, printre altele, 
se spune : Puternic mobilizați dc 
înaltele aprecieri, de indicațiile de o 
inestimabilă valoare pe care le-ați 
adresat întregului tineret al patriei 
cu prilejul adunării festive consa
crate aniversării a 60 de ani de la 
crearea Uniunii Tineretului Comu
nist, ne exprimăm și cu acest prilej 
hotărirea nestrămutată de a onora 
eu noi fapte de muncă înaltul titlu 
de Erou al Muncii Socialiste conferit 
organizației revoluționare de tineret. 
Brigadierii șantierului național al ti
neretului sosiți pe aceste frumoase 
meleaguri din toate colțurile țării 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — și-au propus să 
obțină in întreaga lor muncă o înal
tă eficiență economică, folosind judi
cios mașinile și utilajele din dotare, 
timpul de lucru, piesele de schimb, 
combustibilii și energia. Ne vom con
centra eforturile pentru excavarea și 
transportarea a peste 1,77 milioane 
mc steril din descopertă și ne vom 
aduce contribuția la exploatarea și 
întreținerea corespunzătoare a trans
portoarelor de mare capacitate, ex
cavatoarelor cu rotor de la întreprin
derile miniere Lupoaia și Jilț, re- 
prezentind un volum total de activi
tăți in valoare de peste 71.4 milioane 
Iei.

Vă încredințăm solemn, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că pentru brigadierii Șantierului na
țional al tineretului de la Combinatul 
minier Motiv nu există datorie mai 
mare ca aceea de a răspunde prin 
noi fapte minunatelor condiții de 
muncă și viață create tinerel genera
ții, de a contribui activ și responsa
bil la înfăptuirea programului Parti
dului Comunist Român de făurire a 
societății Socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

aniversării 
a tovarășului 

în cadrul unei expuneri făcute 
vineri la Academia „Ștefan Gheor
ghiu" Cu prilejul aniversării a 70 de 
ani de la nașterea tovarășului Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene. Însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al acestei țări la București, 
Li Ha Zun, a evocat personalitatea 
și opera conducătorului poporului co
reean. Vorbitorul a subliniat că te
zele și ideile politice ale tovarășului 
Kim Ir Sen sint confirmate de 
succesele obținute de poporul co-

naștere
Kim Ir Sen
reean în edificarea socialismului, în 
consolidarea cuceririlor sale revolu
ționare, a independenței și suverani
tății naționale. în eforturile susținu
te pentru reunificarea pașnică a pa
triei. Au fost evocate, cu satisfacția, 
relațiile de strinsă prietenie, colabo
rare și solidaritate militantă stator
nicite intre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncii din Coreea, 
intre popoarele român și coreean.

La manifestare au participat cadre 
didactice și studenti ai Academiei.

(Agerpres)
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FOTBAL : Cuplajul interbucureș- 
ican dominat de un derbi tradițional: 
Dinamo — Steaua.

Campionatul diviziei A Ia fotbal 
programează astăzi cea de-a 26-a 
etapă. In Capitală, pe stadionul „23 
August" un interesant cuplaj bucu- 
reștean : Progresul Vulcan —- Spor
tul studențesc (ora 15,30) și Dinamo
— Steaua (<5ra 17,30). în țară se 
dispută următoarele partide : U.T. 
Arad — Politehnica, C. S. Tîrgo- 
viște — Chimia, F. C. Constanța
— Jiul, Universitatea Craiova — F.C. 
Argeș. F.C. Olt — Corvinul. Univer
sitatea Cluj-Napoca — A.S.A. Tg. 
Mureș și S.C. Bacău — F.C.M. Bra
șov. Jocurile încep la ora 17,30, cu 
excepția partidei U.T. Arad — Poli
tehnica, programată (și televizată) de 
la ora 15,30.

Un bun organizator de turism la dispoziția tuturor
I.T.H.R. București

— Unitatea dv. a primit steagul 
fruntașă pe ramură pentru acti- 

atea din 19S1. Ce rezultate au da
te, minat situarea întreprinderii de 
turism, hoteluri și restaurante Bucu
rești din nou pe locul I in între
cerea pe ramură '!

— înainte de a vorbi despre rt*- 
zultate, ne spune tovarășul Gheor
ghe Popa, directorul Întreprinderii, 
aș vrea să precizez că factorul ho- 
tăritor în obținerea locului I l-a 
constituit ambiția celor 7 000 de oa
meni ai muncii din întreprinderea 
noastră — concretizată in eforturi 
mai mari, în creșterea răspunderii 
pentru îndeplinirea sarcinilor, pen
tru asigurarea unor servicii de ca
litate — de a păstra titlul de frun
taș obținut în anul 1980. Rezultatele 
sint pe măsura acestor eforturi. Pe 
ansamblul întreprinderii, planul a 
fost îndeplinit in proporție de 103,9 
la sută, realizînd o depășire a vo
lumului de incasări planificate de 
64 milioane lei. Planul la turismul 
intern a fost realizat in proporție 
de 102 la sută (3.2 milioane peste 
plan). în cadrul a 38 de tipuri de 
programe turistice, variate și acce
sibile, au fost atrași circa 456 000 de 
cetățeni din Capitală și din sectorul 
agricol Ilfov. Ceea ce înseamnă că 
practic, in medie, fiecare al 5-lea 
locuitor al marelui oraș a beneficiat 

acțiunile turistice destinate

întreprindere pentru a doua oară consecutiv fruntașă pe ramură
odihnei și petrecerii timpului liber 
inițiate de întreprinderea noastră. 
In sectorul de cazare și alte preș» 
tații turistice s-au realizat încasări 
de peste 253 milioane lei. Realizări 
importante am obținut in sectorul 
de alimentație publică, precum și 
in sectoarele de producție indus
trială și investiții. Așezînd Întreaga 
noastră activitate pe principiile 
autoconducerii și autogestiunll eco* 
nomico-financiare am obținut pes
te plan beneficii In valoare de 
12,3 milioane lei. Ceea ce ne-au ofe
rit posibilități mai mari de creștere 
a cointeresării materiale a oameni
lor muncii, de‘ creare a unor con
diții suplimentare pentru moder
nizarea bazei materiale, pentru 
creșterea gradului de confort ăl 
unităților noastre.

— Ce înseamnă I.T.H.R. ea orga
nizator de turism, am văzut. Ce în
seamnă ea in calitate de gazdă pen
tru cei care vin in Capitală ?

— .I.T.H.R.B. deține — după lito
ral — a doua maro bază materială 
turistică a țării. Avem în prezent 
35 de unități hoteliere cu o capaci
tate de peste 7 500 locuri. Avem in 
construcție (va fi dat în folosință 
în acest an) cel mai mare hotel din 
România — „Internațional", care va 
avea o capacitate totală de 1 500 
locuri. Dar ca să răspund la între
bare, I.T.H.R.B. este anual gazdă

în spatiile sale de cazare pentru 
peste 2,5 milioane turiști. De ase
menea, pentru alți 2 milioane din 
cei aflati în tranzit pentru o zi prin 
capitala tării.

— I.T.H.R. este o unitate aflată 
permanent la datorie In interesul 
și folosul cetățeanului. Ce oferiți ce
tățenilor Capitalei In acest an 1

— In primul rind, să ne deschi
dem și mai larg ușile spre cetățean. 
Mai exact, prin filialele de turism, 
prin punctele de informare create 
în întreprinderi, al căror număr îl 
vom spori, să atragem în acest an 
la programele de odihnă și drume
ție, de petrecere a timpului liber 
la sfirșit 
5()0 000 de 
„Caravana 
în prezent 
spre zonele montane de pe Valea 
Prahovei vor fi reorganizate în ace
lași scop șl spre stațiunile de pe 
țărmul Mării Negre. în același timp, 
vom fi, în continuare, gazde primi
toare pentru toți cetățenii care vi* 

' zitează Capitala, marile ei edificii 
arhitectonice, ca și numeroasele co
mori de artă și cultură găzduite în 
muzeele sale. Aceasta, foarte pe 
scurt. Pentru că proiectele noastre 
de promovare a turismului in aceet 
an sint mult mai complexe.

de săptămină peste 
cetățeni. Trenurile — 

turistică" — organizate 
la sfirșit de săptămină

Constantin PRIESCU

Posturile de radio vor transmite 
aspecte de la aceste meciuri, pe pro
gramul 1, cu incepere din jurul orei 
17,25.

LUPTE GRECO-ROMANE : Sporti
vii noștri debutează in campionatele' 
europene de la Varna.

Astăzi vor începe la Varna campio
natele europene de lupte greco-' 
romane. Țara noastră va fi repre
zentată de următoarea echipă : Ghiță 
Albert (48 kg), Marian Ștefan (52 kg), 
Nicoiaie Zamfir (57 kg), Ion Tecucea- 
nu (62 kg), Ștefan Negrișan (68 kg), 
Ștefan Rusu (74 kg), ion Draica (82 
kg), Ilie Matei (90 kg), Vasile Andrei1 
(100 kg) și Ivan Savin (plus 100 kg). 
Azi intră in concurs 
categoriile 48, 57, 68,

AUTOMOBILISM :
Gheorghe (Covasn») prima etapă 
campionatului de viteză pe circu

luptătorii de la 
82 și 100 kg.

Azi, la Sf. 
la 

campionatului de Viteză pe circuit.
După ce, nu cu mult timp în urmă, 

s-a inaugurat ediția 1982 a campio
natului național de raliuri, activita
tea competițională la automobilism 
se lărgește, in întreceri urmînd să 
Vpară și specialiștii probelor de vi
teză. Azi, la Sf. Gheorghe. reședința 
județului Covasna, are loc prima 
etapă a campionatului național de 
viteză pe circuit, in organizarea co
misiei de specialitate a filialei A.C.R. 
cu colaborarea forurilor administra
tive locale.

Simbătă, 24 aprilie, este prevăzut 
să Înceapă și campionatul național 
de viteză în coastă, la Măgura Bu
zăului,

t
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11,00 Telex
11.05 Matineu de vacanță
12.30 La sfirșit. de săptămină
17.20 --------- ‘ ------
17,40
10,00
20,00
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Panoramic sirian
Săptftmîna politică
închiderea programului 
Telejurnal
Teleenciclopedia
Ritmuri tinerești — muzică ușoară 
Film serial : „Lumini și umbre". 
Episodul 7
Telejurnal Q Sport 
Recital Yves Montand
PROGRAMUL 2
Telejurnal H Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării
Cîntarea României. De pe marea 
scenă a țării pe micul ecran. Mu
nicipiul București. 
Din cartea naturii 
Telejurnal ■ Sport

22,35 Imagini muzicale de mare popu
laritate

22.15
22,35

20.00
20,30

21.S0
22.15

• PREMIERA IN TEH
NICA MEDICALA. ° echi- 
pă de cercetători de la Cen
trul spitalicesc universitar din 
Tours (Franța) a realizat in 
„premieră" un, aparat care per
mite vizualizarea, prin piele, â 
structurilor vasculare, ca și 
calculul debitelor sanguine arte
riale și venoase. Capabil să. a- 
nnliznze datele pină la 12 centi
metri sub piele, aparatul poate, 
in funcție de profunzime, să vi
zualizeze vase cu un diametru 
intre 0,2 șt 2 milimetri. Utiliza
rea sa permite măsurarea diver
șilor parametri ai .circulației 
sanguine, în locul precis unde 
dorește clinicianul. Aceste ca
racteristici lasă să se intrevadâ 
importante aplicații, ătit in do- 
menitil fiziologiei, cit șl in ace

la al patologiei. Un aparat de 
o concepție similară, realizat de 
aceeași echipă și capabil să re-, 
zlste condițiilor fizice pațtlcu- 
larc aia călătoriilor spațiale, va 
fi instalat pe o stație orbitală 
„Saliut." pentru a face măsură
tori sanguine asupra cosmonau* 
ților francezi și sovietici care 
urmează să participe In comun 
la un zbor cosmic.

• PETROLIER CU 
PINZE. Specialiștii de la In
stitutul flotei maritime din Le
ningrad au pus la punct proiec
tul primului petrolier sovietic 
cu plnze. El va face parte din 
categoria navelor de 25 000 tone 
și va dispune de plnze manevra
bile cu ajutorul unui calculator. 
Suprafața pinzelor va fi dc

aproximativ 1 000 mp. iar, ir 
lipsa vintulut, petrolierul va 
putea funcționa cu un molot 
diesel. După părerea creatorilor 
lui. noul petrolier va putea con
cura cu succes vapoarele de pe 
liniile transoceanice. în plus, el 
va face o economie considerabi
lă de combustibil și nu va fi 
poluant.

• DICȚIONAR AL CU
VINTELOR DIFICILE. In- 
stitutul limbii germane de la 
Mannheim (R.F.G.) a anunțat că 
pregătește elaborarea unui dic
ționar neobișnuit — cel al cu
vintelor dificile din limba ger
mană. Dicționarul s-a dovedit 
necesar — după cum au subli
niat lexicografii — datorită fap

în perioada 13—16 aprilie, la Arad 
au avut loc convorbiri româno-un- 
gare in domeniul agriculturii și in
dustriei alimentare, la care au par
ticipat reprezentanți ai ministerelor 
dc resort, specialiști din cele două 
țări. Cu acest prilej s-a efectuat un, 
schimb de păreri privind dezvoltarea 
agriculturii și industriei alimentare 
diai România și Ungaria, evidențiin- 
du-se posibilități in vederea extin
derii și adincirii colaborării și coo
perării în aceste ramuri de produc
ție.

La încheierea convorbirilor a fost 
semnat un protocol de colaborare 
tehnico-științifică și economică in 
domeniul agriculturii $i industriei 
alimentare. Din partea română, docu
mentul a fost semnat de Emilian 
M.ihăilescu, adjunct al ministrului 
agriculturii și industriei alimentare, 
iar din pairtea ungară de Denes La- 
jos, adjunct al ministrului agricultu
rii și alimentației.

A fost prezent Ion Teșu, ministrul 
agriculturii 6i industriei alimentare.

★

Vineri dimineața, tovarășul Dumi
tru Bejan, ministru secretar ,de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
a avut o întrevedere cu Alme Emma
nuel Yoka, ministru delegat la Pre
ședinția Republicii, însărcinat cu 
cooperarea, președintele părții con
goleze ia lucrările celei de-a VIII-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale romăno-congoleze de coope
rare economică și tehnică, ce se des
fășoară zilele acestea la București.

In Cadrul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind dezvolta
rea in continuare a colaborării , și 
cooperării economice și tehnice dintre 
România și R.P. Congo, posibilitățile 
lărgirii și diversificării schimburilor 
comerciale bilaterale.

A fost de față Laurent Mann, am
basadorul R.P. Congo la București.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Zimbabwe — aniversarea pro
clamării independenței de stat — vi
neri după-amiază a avut loc in Ca
pitală o manifestare culturală, orga
nizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea. 
Ziaristul Dumitru Avram, de la 
Agenția română de presă „Agerpres", 
a înfățișat impresii de călătorie diu 
această țară și a relevat activitatea 
și preocupările poporului Zimbabwean 
pentru făurirea unei vieți noi. libere 
și independente.

Au participat membri ai conducerii 
t.R.R.C.S. și ai Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de cul
tură și artă, un numeros public.

A fost de față Mischeck Chenyika 
Hove. Însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Zimbabwe la 
București.

★

La invitația Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al municipiu
lui București, zilele acestea ne-a vi
zitat țara o delegație a orașului 
Mogadiscio, capitala Republicii De
mocratice Somalia, condusă de Ab
dullahi Salad Wan-same, primarul 
orașului.

Membrii delegației au avut o în
trevedere cu tovarășul Gheorghe 
Pană, primarul general al Capitalei, 
în cadrul căreia au fost relevate bu
nele relații de prietenie statornicite 
între țările noastre și a avut loc un 
schimb de opinii privind activitatea 
celor două municipalități în dome
niile economic, social-cultural și 
edilitar-gospodăresc. subliniindu-se 
importanța schimburilor reciproce 
de .delegații în mai buna cunoaștere 
a preocupărilor locuitorilor celor 
■două capitale.

Oaspeții au vizitat, de asemenea, 
întreprinderile bucureștene „Auto
buzul", „Trlcodava". de încălțăminte 
„Progresul", Autobaza Titan a I.T.B., 
obiective social-culturale și cartiere 
de locuințe din Capitală.

(Agerpres)

teatre
■ Teatrul Național (14 7171. sala
mică) : O scrisoare pierdut* — 15,
Cheile orașului Brerta — 20, (sala 
Atelier) : Cartea tui lovit* — 15. Ifl- 
genia — 20, (sala mică a Palatului) : 
Molul și Ion Anapoda — 19.
■ Opera Română (13 16 57) : Olande
zul zburător — ÎS.
■ Teatrul de operetă (13 03 48) : My 
Fail- Lad.v — 19,30.
H Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu. 14 75 46) 
O zi de odihnă — 15, Monnintul că
lărețului avar — 19,30. (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Cabala higoțtlor — 
19.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Efectul ra
zelor gamma asupra anemonelor ■—
19.30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) • ^Ne
cunoscuta și funcționarul — 20.
■ Teatrul de comedie (18 64 68) : 
Sentimental tango — 19,30.
■ Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Maghertt) : Pensiunea doamnei Olim
pia — 19.30, (sala Studio) ; Sărbătoa
rea princiară — 19.
■ Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum a-a făcut de-a rămas 
Catlnca fată bătrină — 15. Ordinato
rul — 19,30,
■ Teatrul „Constantin Tănase" (sala 
savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tănase —
19.30, (sala Victoria, 50 58 65) : Fru
mosul din pădurea zăpăcită... — 19,30.
■ Teatrul evreiesc de stat (29 39 70): 
Somnoroasa aventură — 18,30.
■ Ansamblul Rapsodia română" 
(13 13 00) : La fintîna dorului — 19.

Teatru! „Ion Vasilescu" (12 27 45): 
Piatră Ia rinichi — 19,30.
■ Teatrul „Ion Creangă" (8o 26 55) : 
Alb* ca zăpada și cei 7 pitici — 10, 
Pinocchio — 17,30.

tului că nu numai străinii, ci și 
germanii înșiși au dificultăți 
cu anumițl termeni utilizați in 
numeroase formulări adminis
trative, in ziare, la radiotele- 
vlziune, în prospectele diferi
telor aparate electromenajere 
sau medicamente. Potrivit a- 
precierilor promotorilor săi. a- 
cest dicționar sui generis va fi 
terminat spre sfirșitul actualu
lui deceniu.

• DE LA O „PĂCĂ
LEALĂ”. Totul a pornit de 
la o „păcăleala de 1 aprilie".

lansată dc un redactor al postu
lui de radio Atena, Irene Psa- 
reli. într-o emisiune din ziua 
respectivă s-a inclus în program 
anunțul că „toată populația din 
centrul Atenei trebuie să se 
evacueze imediat, intrucit po
luarea atmosferei a depășit 
punctul critic, devenind pericu
loasă pentru sănătatea cetățeni
lor". S-a cerut tuturor conducă
torilor auto din zona respectivă 
să oprească motoarele automo
bilelor. pentru a nu agrava si
tuația. Și, ținind seama de gra
dul inalt do poluare din oraș, 
anunțul a fost luat în serios : 
școlile au fost imediat închise,

A REPUBLICII ARABE SIRIENE
Excelenței Sale Domnului HAFEZ AL-ASSAD

Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, 
Președintele Republicii Arabe Siriene

La cea de-a XXXVI-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Arabe 
Siriene vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, cele mai 
calde felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală, de pace, 
progres și prosperitate poporului sirian prieten.

. Folosesc acest prilej pentru a sublinia cu satisfacție faptul că relațiile 
de prietenie și rodnică colaborare dintre România și Siria se dezvoltă con
tinuu, pe baza acordurilor și înțelegerilor la care am ajuns cu prilejul in- 
tilnirilor și convorbirilor de la București și Damasc.

îmi exprim convingerea că și în viitor conlucrarea prietenească româno- 
siriană se va extinde și amplifica tot mai puternic, în interesul și spre 
binele popoarelor noastre, al cauzei păcii, destinderii, independenței și co
laborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
SecTetar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii'Socialiste România

POPAS ÎN BAZINUL EUFRATULUI
Raqqa : o localitate și un județ 

cu același nume, care acum 36 de 
ani, cind Siria își dobîndea inde
pendența națională, erau cotate ca 
dintre cele mai sărace din țară. 
Victoria revoluției din 1963. care a 
adus la putere Partidul Baas Arab 
Socialist, și „mișcarea de redresa
re" inițiată de președintele Hafez 
Al-Assad acum 12 ani, in 1970, au 
constituit momente cruciale in 
viața economică și socială a între
gii țări, care au schimbat radical 
și înfățișarea acestei zone.

Marele baraj de pe fluviul Eu
frat de la Al Saoura — „Revoluția" 
— care străbate județul, a deschis 
perspective largi pentru dezvoltarea 
acestor ținuturi. Dar poate cea mai 
importantă se referă la crearea 
condițiilor pentru irigarea a peste 
640 000 hectare. Aceasta a făcut din 
Raqqa, situată la porțile deșertu
lui, un avanpost in bătălia pentru 
cucerirea de noi păminturi rodi
toare pentru .agricultură, ceea ce 
pentru bătrinul Eufrat, pentru re
giunile pe care le străbate înseam
nă o a doua tinerețe. Aici se amena
jează moderne sisteme de irigații, 
care vor contribui la creșterea sub
stanțială a recoltelor. Un asemenea 
sistem, aflat acum în fază finală 
de execuție și recepție, se realizea
ză la Raqqa în cooperare cu țara 
noastră. Unul din exemplele semni
ficative ale rodnicei cooperări reci
proc avantajoase între specialiștii 
români și muncitorii, tehnicienii și 
specialiștii sirieni, cooperare meni
tă să slujească propășirii ambelor 
țări. „Este vorba de un. sistem mo
dern pe 27 000 de hectare — ne spu
nea Ionel Grigorlu, directorul șan
tierului. Un sistem care va fi predat 
beneficiarului «la cheie-, Utilajele 
tehnologice, materialele de construc
ție și utilajele terasiere de execuție 
sint in totalitate românești. Lucrind 
cot la cot alături de colegii lor si
rieni, specialiștii noștri sint animați 
de dorința de a realiza o lucrare 
de o calitate ireproșabilă, care să 
constituie cartea de vizită a capa
cității firmelor românești de con
strucții pentru îmbunătățiri funcia
re, a competenței in acest domeniu 
a specialiștilor și constructorilor

români".-Și au reușit. O afirmă spe
cialiștii sirieni și autoritățile locale 
cit care âm discutat.

Ibrahim Hunedy, prim-secretar al 
secțiunii Partidului Baas Arab So
cialist din județul Raqqa. a ținut să 
sublinieze : „Sintem foarte mulțu
miți de colaborarea cu România in 
ce privește executarea lucrărilor de 
irigații. O parte din cele 200 000 hec
tare pe care ni le-am propus să le 
amenajăm in acest cincinal vor fi 
executate de către firmele româ
nești".

Pe harța economică a Siriei de 
azi au apărut, ca rod al colaboră
rii dintre țările noastre în diferite 
domenii de activitate — colaborare 
bazată pe principiile egalității în 
drepturi și avantajului reciproc — 
obiective de mare importanță pen
tru dezvoltarea industrială a țării. 
Dintre acestea amintim rafinăria 
de la Banias, complexul de triplu- 
superfosfați de la Homs, exploată
rile de fosfați de la Kneiffis, in
stalațiile portuare de la Tartous, 
fabrica de ciment de la Sheik 
Said.

Un rol determinant în evoluția 
mereu ascendentă a raporturilor ro- 
mâno-sirlene l-au avut frecventele 
întilnirl de la București și Damasc 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad. Prin acordurile 
șt înțelegerile realizate la cel mai 
Înalt nivel, s-a dat un puternic 
impuls conlucrării bilaterale in cele 
mai diverse domenii, in interesul și 
avantajul ambelor popoare.

Poziția României dc sprijin și so
lidaritate cu cauza popoarelor ara
be și, în acest cadru, de realizare 
a unei soluții globale, drepte și trai
nice a situației din Orientul Mijlo
ciu se bucură de prețuirea poporului 
sirian, a conducerii sale, așa cum 
vizitatorul din țara noastră poate 
constata cu multiple prilejuri.

înscrisă pe aceste rodnice coordo
nate, colaborarea româno-siriană 
beneficiază de perspective dintre 
cele mai îmbucurătoare de dezvol
tare continuă, constituind totodată o 
contribuție însemnată la cauza pă
cii, progresului și înțelegerii inter
naționale.

Aurel PAPADIUC

Recepție oferită de ambasadorul 
Republicii Arabe Siriene

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Arabe Siriene — a XXXVI-a 
aniversare a proclamării indepen
denței, ambasadorul acestei țări la 
București, Hayssam Barakat, a ofe
rit, vineri după-amiază, o recepție 
in saloanele restaurantului Athenee 
Palace.

Au participat. Gheorghe Oprea, 
prim vtceprim-minist.ru al guvernu
lui. Dumitru Petrescu, ministrul in
dustriei de mașlni-unelte. electroteh
nică și electronică." Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Dolgu. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Doina

Ardare, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Ion Morega, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat, 
al Planificării, membri ai conducerii 
altor ministere, generali și ofițeri, 
reprezentanți ai unor organizații de 
masă și obștești, ai Asociației de 
prietenie româno-siriene. ai altor in
stituții centrale, oameni de artă și 
cultură.

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

(Agerpres)

■ Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile iul Plum-Plum — 19.
■ Circul București (110120) : Spec
tacolul Circului Mare din Moscova — 
16; 19,30.
■ studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Intre etaje — 16, Gustul 
mierii — 19.30.

cinema
B Orgolii î SCALA (11 08 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT 
(45 31 70) — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, GLORIA (47 46 75) — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
Q intimele zile ale verii : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
■ Destinația Mahmuâia : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17,30; 20, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 
18; 20.15.
B Grăbește-te încet : POPULAR 
(35 15 17) — 16; 18; 20.
B Semnul șarpelui: MUNCA (21 50 97) 
— 15,30; 17,30; 19,30.
■ Toate mi se intim plă numai mie : 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 16.
■ Angela merge mai departe : STU
DIO — 18; 20, ARTA (21 31 86) — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
■ Pftdurea spînzuraților : EFORIE

iI3 04 83) — 9; 12: 16; 19.
| Voiam să fin prima : DACIA 

(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
26,15.
■ Șantaj: FLACĂRA (20 33 40) — 151 
17; 19.
■ Cununa Petriei: CENTRAL (14 12 24) 
— 9; 11.15; 13,30; 15.45: 18; 20.
IU Milioanele lui Fairfax : VICTORIA 
<16 28 79) — 0.30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20, DRUMUL SĂRII (3128 13) —
15,30; 18; 20.
■ Umbrele trecutului • BUZEȘTI 
(36 43 58) — 16,30; 18,15; 20.

■ Misiune primejdioasă : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Apărarea siciliana : PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Fumul patriei: VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19.30.
B Tess : PATRIA (11 86 25) — 9;
12,30; 16,45; 20, EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 12,30; 16; 19,30.
B Legenda lui Ciun Hian • PRO
GRESUL (23 94 10) — 15.30; 19.
B Comoara din Iacul de argint î 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; .1.15: 13,30; 
15,45; 18; 20,15, VOLGA (79 71 26) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
B Cinci pentru infern : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,15: 13,30: 15.45; 
18; 20, MELODIA (12 06 88) - 9; 11,13; 
13.30; 15,45; 18; 20,15. CULTURAL
(83 50 13) — fi; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
B : CAPITOL (16 29 17) — 11;
13,15; 15,45; 18; 20,15.
B Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12,15; 15,45; 19,45, FE
ROVIAR (50 51 40) - 9; 12.15; 15.45;
19.15, MODERN (23 71 01) — 9; 12,15;
16; 19.15.
B Program de vacanță — 9; 11; 13, 
Să ridem cu Stan si Bran — 15;
17,15: 19,30 : DOINA.
B Școala curajului III ; GRIVITA 
(17,08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20. FLAMURA (85 77 12) — fi; 11; 13,15; 
15.30; 17.45: 20.
& Cei șapte fantastici: LIRA (31 71 71)
— 15,30; 18; 20, GIULEȘTI (17 55 46) — 
11,13; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Emigrantul : FLOREASCA (33 29 71)
— 13; 15,30; 17,45; 20.
B Omul puma : AURORA (35 04 66) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Incident Ia graniță : COSMOS 
(27 54 95) — 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
B Vocile : MIORIȚA (14 27 14) — 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.
B Program de vacanță : FAVORIT
— 9, GLORIA — 9, POPULAR — 14.
MUNCA — 10; 12, CAPITOL — 9,
GIULEȘTI — 9, FLOREASCA — 9;
11. COSMOS — 9,30; 11,30, MIORIȚA
— 9.

copiii fiind trimiși acasă ; tot
odată, zeci de mii de cetățeni 
s-au grăbit să iasă din oraș. 
Nici chiar dezmințirea „glumei", 
la trei ore după lansarea el, n-a 
putut îndrepta prea mult lucru
rile. Consecința ? Redactorul 
respectiv a fost dat în jude
cată...

• PERSPECTIVA ELEC- 
TROMOBILULUI. Specia
liști americani, autori ai 
unui raport prezentat Congre
sului, au ajuns la concluzia că 
trecerea (a producția de. masă 
a electromobilelor se va realiză 
numai după ce se vor produce 
tipuri noi de acumulatoare, mai 
fiabile și mai sigure. îndeplini
rea programului din 1976 de

trecere la producția de masă a 
electromobilelor în S.U.A. nu a 
dat deocamdată rezultate con
crete, deși pentru elaborarea 
protecteJor s-au cheltuit pîhă 
acum' 180 de milioanfe de dolari. 
Autorii consideră că cercetările 
în domeniul ‘construcției de 
electromobile trebuie să conti
nue îndeosebi in direcția creă
rii de noi tipuri de acumulatoare.

• FIRE TEXTILE... ÎN
CLEIATE. La întrebarea cum 
să se obțină firele textile : prin 
tradiționala metodă a răsucirii 
sau prin cea nouă a încleierii, 
specialiștii bulgari, care au rea
lizat o nouă mașină, răspund 
fără ezitare : desigur prin incle- 
iere, căci' astfel prețul de cost 
scade de două ori, redueîndu-se

considerabil consumul de forță 
de muncă.

• CORESPONDEN
TA ORIGINALA. Tîn‘™» 
Timothy Piko, din California, a 
aruncat în ocean în urmă cu 
doi ani o sticlă, in care a intro
dus un bilețel cu adresa locuin
ței sale. Gestul a fost inspirat 
de literatura de aventuri și 
băiatul nu aștepta vreun re
zultat. Și totuși, recent. Timothy 
a primit o scrisoare de la o 
elevă din... Filipine care a „pes
cuit" Sticla și a hotărît să-i scrie 
expeditorului. Acum expeditorul 
este hotărtt să repete experien
ța pentru a vedea în ce parte 
a lumii ar mai putea- găsi un 
corespondent. >

minist.ru


Pe diferite meridiane ale globului

AMPLE MIȘCĂRI POPULARE ÎMPOTRIVA 
ARMELOR NUCLEARE

„România militează activ pentru o abordare 
democratică, imediată și concretă

Cu prilejul aniversării zilei de naștere 
a tovarășului Kim Ir Sen

Crește numărul norvegienilor 
partizani ai zonei denuclearizate 

în nordul Europei
La Oslo a fost inaugurata o „Săptămînă a acțiunilor 

în favoarea dezarmării", sub deviza „întregul popor - 
împotriva armelor nucleare I". în prima parte a aceste' 
manifestări au loc audieri publice pe tema „Nordul 
Europei - zonă denuclearizată". în programul acestei 
acțiuni, inițiată de Mișcarea norvegiană pentru pace, 
se prevede adunarea de semnături pe o petiție, care 
va fi înaintată parlamentului norvegian, cerînd interzi
cerea folosirii armelor nucleare de pe teritoriul Nor
vegiei, precum și participarea activă a guvernului nor
vegian la eforturile pentru crearea unei zone denu- 
clearizate în nordul Europei.

„N.Y. TIMES": „Războiul atomic 
trebuie exclus cu desăvîrșire 

din strategia militară"
Cotidianul „New York Times" se ocupă intr-un ar

ticol de teoriile privind posibilitatea ciștigării unui 
eventual război nuclear : „Pentagonul a început să mai 
piardă din avint cu teoria sa că un «program de apă
rare civilă- costind multe miliarde ar putea «asigura 
supraviețuirea- a 80 la sută din populația S.U.A. in 
cazul unui război nuclear general. Cine a decis să facă 
asemenea propunere tocmai cind președintele încerca, 
in sfirșit, să potolească spaima populației față de ar
mele nucleare ?“. „Orice promisiune de scăpare din 
infern este o înșelătorie. Cei ce afirmă că ar fi posibil 
să se poarte un război nuclear general și să i se «su
praviețuiască- sînt mai mult decit iresponsabili".

„Să fie lichidate bazele americane 
din Anglia I"

Delegații la Conferința anuală de la Scarborough a 
Sindicatului național al cadrelor didactice din Marea 
Britani© s-au pronunțat pentru intensificarea eforturilor 
în vederea realizării dezarmării, în primul rind a dezar
mării nucleare. Participanții la conferință, care îi re
prezintă pe cei 250 000 de lucrători din sectorul edu
cației și invățămîntului, au criticat politica guvernului 
de sporire a cheltuielilor militare ale Angliei, s-au 
pronunțat pentru inițierea unor negocieri de dezarmare 
nucleară și au cerut lichidarea bazelor militare ameri
cane de pe teritoriul britanic.

„Apărarea păcii - o cauză a fiecărui 
canadian !"

Congresul național pentru apărarea păcii din Canada 
a adunat încă 100 000 semnături pe petiția intitulată 
„Apărarea păcii - problema fiecăruia". Ea cere gu
vernului canadian să se împotrivească planurilor nu
cleare, periculoase pentru soarta omenirii. Un milion 
și jumătate de canadieni care sprijină petiția și-au 
exprimat clar voința ca țara lor să acționeze pentru 
dezarmare. Canadienii - a spus un reprezentant al 
Congresului național pentru apărarea păcii - se pro
nunță pentru desființarea blocurilor și alianțelor mili
tare și lichidarea bazelor militare de pe teritoriile altor 
state.

„Nu vrem ca Munchenul să devină 
o a doua Hiroshimă !"

10 000 u<- demonstranți au cerul la Miinchen rcnuv.iarea la holă- 
rirca N.A.T.O. rlc amplasare a noi rachete nucleare in Europa. Una din 
principalei) iozinci sub care s-a desfășurat manifestația a fost : „Nu 
vrem ca Miinchenul să devină o noua Hiroshimă !"
___________________________________________________________________________________________________________________

R.F.G. „Nu există nimic 
mai important 

ca apărarea păcii"
Demonstrațiile și marșurile din 

primăvara acestui an reprezintă o 
puternică afirmare a dorinței de 
pace a populației din Republica 
Federală Germania - se arată m- 
tr-o declarație a Comitetului Direc
tor al Partidului Comunist German. 
Cei aproximativ o jumătate de mi
lion de cetățeni ai R.F.G. care au 
participat la mitinguri și demonstra
ții au subliniat că nu există nimic 
mai important decît asigurarea 
păcii, decît întreprinderea unor ac
țiuni comune pentru respectarea 
dreptului la viață, împotriva perico
lului in creștere al unui război nu
clear - se arată in document. Ei 
au exprimat un protest hotărit îm
potriva planurilor de instalare o 
unor noi rachete americane cu rază 
medie de acțiune pe teritoriul 
R.F.G., împotriva cursei înarmărilor 
desfășurată de N.A.T.O. și au cerul 
să se continue politica de destin
dere in viața internațională.

Continuă manifestațiile de protest 
în teritoriile arabe ocupate de Israel

TEL AVIV. — Situația din terito
riile arabe ocupate de Israel a con
tinuat să fie încordată vineri, cind 
s-au inregistrat noi victime în rîndul 
populației locale in urma, intervenției 
.forțelor israeliene. Greva generală 
ide protest a' fost respectată pe an
samblul teritoriilor ocupate, ipr in 
numeroase localități au avut loc noi 
manifestații.

Potrivit agențiilor France Presse 
și A.P..’ unități ale armatei israeliene 
de ocupație au deschis focul împo
triva participanților la manifestațiile 
de protest organizate in orașul Gaza 
■și in taberele de refugiați palestinieni 
din apropiere. Un tinăr palestinian a 
fost ucis, iar alți 27 atf fost, răniți. 
S-au mai produs incidente între ma-

nifestanți și forțele israeliene, in care 
acestea din urmă au deschis focul sau 
au folosit grenade cu saze lacrimo
gene. la- El Bireh și Abas.sm, unde, 
de asemenea, au fost victime.

în Ierusalimul do est. unde accesul 
din Cișiordania a fost interzis vineri, 
iar zona moscheilor Al-Aqsa și Omar 
a fost supusă restricțiilor, au fost 
operate arestări in tindul populației 
arabe.

La Națiunile Unite s-a anunțat, ofi
cial că Adunarea Generală a O.N.U. 
se va întruni la 20 aprilie in sesiune 
extrordinară pentru a lua in discuție 
problema' palestiniană. • Este vorba 
despre o reluare a lucrărilor sesiunii 
extraordinare a Adunării Generale in 
problema palestiniană din iulie 1980.

Incidente sîngeroase 
Ia Beirut

BEIRUT. — Peste 50 de persoane 
au tost ucise și o sută rănite .în 
cursul luptelor care au avut loc in 
ultimele două zile la Beirut 
și in suburbiile sale. ' ca și in mai 
multe sat din sudul Libanului

La Beirut s-a inregistrat cel mai 
mare număr de morți — 32. In cursul 
dimineții de vineri se mai puteau 
auzi tiruri de artilerie și explozii în 
cartierele din sudul capitalei, in ciu
da faptului că Forța arabă dă des
curajare (F.A.D.) a desfășurat trupe 
intr-o zonă tampon între, părțile ri
vale. Potrivit acelorași surse, apro
ximativ 70 de persoane răpite de am- i 
bele părți nu au fost eliberate.

___________________________ _________________ _________________ <________

Permanentele modernizării
Coreea. O adevărată podoabă na

turală a continentului asiatic. Cu 
munții de diamant sau ’plajele înso
rite, trupul țării, aninat ca o bijute
rie de străbunul continent, coboară, 
cind lin, cind abrupt, să se scalde în 
apele Pacificului. Acesta este chi
pul bătrinei peninsule cu un minu
nat popor așezat de istorie intr-o 
splendidă oază de frumusețe, dar și 
Ia o răscruce de vijelii. Dincolo de 
peisajul seducător. Coreea — „Țara 
dimineților liniștite". sau „Elveția 
Asiei" — s-a dovedit a fi, prin se
cole, o zbuciumată lume a civiliza
ției, care a dat umanității im
presionante mostre ale geniului 
creator. înainte de Gutenberg, co
reenii foloseau tiparul cu litere me
talice, iar in domeniul astronomiei 
s-au dovedit a fi adevărați deschi
zători de drumuri. Un alt argument 
care a pătruns prin secole pină la 
noi — primul observator astrono
mic din lume a fost construit și 
poate fi și azi admirat aici, pe pa- 
mintul Coreei. După cum stirnesc 
admirație și străvechea hartă astro
nomică cu peste 1 200 de stele’ și 

I nu mai puțin străvechea hartă a 
Coreei, de o uimitoare exactitate. Ca 
să nu mai vorbim de splendorile 
arhitecturii coreene tradiționale, a 
căror vechime de secole se continuă 
armonios, in linia modernă a noilor 
edificii din Phenian, Kesong sau din 
alte localități ale Coreei.

Sint secvențe menite să ateste 
forța și vitalitatea creatoare a unui 
popor care, atunci cind respiră ae
rul libertății, zămislește elocvente' 
mărturii materiale ale unui spirit 
inventiv, dinamic, profund marcat 
de sensibilitate.

La Phenian, străvechea și parcă 
mereu mai tinăra așezare, capitala 
Republicii Populare Democrate Co
reene, intilnești la tot pasul strălu
cite replici ale ' realităților noi. so
cialiste, făurite de harnicul popor al 
Coreei democrate, in frunte cu Par
tidul Muncii, condus cu Înțelepciune 
de tovarășul Kim Ir Sen, pe care po
porul coreean, forțele iubitoare de 
pace și progres din lumea întreagă 
l-au sărbătorit și omagiat cu prile
jul celei de-a 70-a aniversări a zilei 
sale de naștere. Și poate că in nici 
un domeniu nu sinit mai spec
taculoase aceste deveniri, ca în

acela al producției materiale — te
melia de granit a progresului econo
mic și social al țării. In întreprinde
rile vizitate la Phenian sau Hamhin, 
la Căngsam sau Vonsan. peste tot 
ni. s-a vorbit, cu justificată minclrie, 
despre realizările înregistrate in 
dezvoltarea și modernizarea indus-- 
triei. ramură de bază a economici, 
despre succesele obținute in apli
carea ideii')!' „Ciuce". elaborate de 
tovarășul. Kim Ir Sen. După cum 
peste tot ni s-a vorbit despre vizi
tele repetate pe care le-a făcut to
varășul Kim Ir Sen in mijlocul co
lectivelor de oameni ai muncii din

însemnări de călătorie 
din R.P.D. Coreeană

fabrici și uzine, de pe șantiere, in- 
dicind cele mai judicioase măsuri 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
producției, pentru creșterea eficien
ței.

Și peste tot, faptele oamenilor sînt 
pe măsura efortului, a dăruirii și 
priceperii lor. Însumate, la nivelul 
țării, aceste strădanii stirnesc admi
rație.

O concentrare neobișnuită de’forțe 
umane și materiale, un exemplar 
spirit organizatoric și de disciplină 
explică creșterile economice anuale 
dintre cele, mai spectaculoase. în- 
1974 s-a lansat „Campania de 70 de 
zile", care și-a propus depășirea 
cu trei la sută a indicatorilor pro
ducției materiale din fiecare sector 
și pe ansamblul econoriiiei. S-a rea
lizat dublu. In 1978 s-a declanșat 
„Lupta de 100 de zile" și s-a obținut 
o creștere record — cu 23 la sută 
— a producției industriale față de - 
anul precedent. Iar in anul 1980, 
in preajma Congresului al VI-Iea 
al Partidului Muncii, a fost ini
țiată „Bătălia celor 100 de zile". 
O grandioasă întrecere națională cu 
vibrant ecou in toate colectivele din 
industrie, agricultură, transporturi, 
construcții, cercetare științifică, in- 
vățămint. Fiecare colectiv, în func
ție de specificul muncii’ sale, a pus

umărul in „Bătălia celor 100 de 
’zile", dornic să lucreze mai spornic 
și mai bine. Oamenii Coreei socia
liste au învățat bine lecția istoriei : 
.ei știu că nimic nu le-a picat din 
cer, ‘ in afară de bombe, și că feri
cirea fiecăruia și progresul patriei 
înseamnă muncă. Iar cintecul mun
cii îl auzi neîntrerupt, rostit zi și 

, noapte, pretutindeni unde este ceva 
• de făcut.

Și cite nu sînt de făgut într-o țară 
■în care în urmă cu numai treizeci de 
ani totul- a fost pirjolit, doar mun- 

: ții nu s-au mișcat din loc !
Apelăm din nou la cei mai con- 

r vingători martori. Să urmărim, așa
dar, alte citeva date care marchează 
edificatoare' borne aie progresului, 
dimensiunile materiale ale con
științei de sine a unui popor. în de
ceniul trecut. Coreea socialistă a 
înregistrat un ritm de creștere a 

> producției industriale de 16 la sută. 
Iar în primul trimestru din acest an, 
cinstind aniversarea a 70 de ani de 
la nașterea tovarășului Kim Ir Sen, 

■ oamenii muncii din industrie au ob
ținut un spor de 20 la sută al pro
ducției față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Un ritm pe care har
nicul popor nu l-a importat, nu l-a 
primit cadou, ci și l-a făurit singur. 
Sint suficiente mai puțin de două 
zile, in prezent, pentru realizarea 
întregii producții industriale a anu
lui 1946. Iar pentru a înțelege mai 
bine ce reprezintă acest ritm în galop 
de „Ciollima", mai adăugăm că as
tăzi Coreea socialistă produce anual 
40 de miliarde kWh energie elec
trică, peste 50 milioane tone de căr
bune, in cea mai mare parte antra
cit, 13 milioane tone minereu 
de fier de bună calitate, 6 mi
lioane tone de oțel, 9 milioane tone 
de ciment, 4 milioane tone . de 
îngrășăminte chimice. Circa 92 la 
sută din necesarul intern de mașini 
și utilaje este asigurat astăzi din 
producție proprie, iar transportul pe 
calea ferată este aproape în între
gime electrificat.

în plină febră a industrializării, 
agricultura n-a fost nici o clipă ne
glijată. Dragostea coreeanului pentru 
pămint nu se exprimă numai prin 
verbul „a-I apără", ci și „a-1 munci". 
Să vorbești în Coreea socialistă des
pre vreo palmă de pămint neculti-

a problemelor dezarmării"
Intervenții românești în cadrul Reuniunii de primăvară a Uniunii 

interparlamentare
LAGOS 16 (Agerpres). — Lin'nd 

cuvîntul in Comisia politică pentru 
securitate internațională și dezarma
re a Reuniunii de primăvară a Uniu
nii Interparlamentare, care-și desfă
șoară lucrările la Lagos, șeful dele
gației țării noastre, Stan Soare, a 
prezentat concepția președintelui Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
oprirea cursului spre încordare în 
viața internațională, pentru reluarea 
și continuarea politicii de pace, des
tindere și colaborare între toate ță
rile și popoarele lumii.

El a subliniat că întregul popor 
român militează activ pentru o abor
dare democratică, imediată și con
cretă a problemelor dezarmării, cu 
participarea pe bază de egalitate a 
tuturor statelor și cu luarea în con
siderare a intereselor de securitate 
ale tuturor națiunilor.

Relevînd importanța deosebită a 
sesiunii speciale a Adunării Genera
le a O.N.U. consacrate dezarmării, 
șeful delegației române a exprimat 
punctul de vedere potrivit căruia 
această sesiune va trebui să acorde 
o atenție specială relației dezarmare- 
dezvoltare-securitate.

Vorbitorul a expus considerentele 
grupului român cu privire la căile 
și mijloacele de îmbunătățire a cli
matului politic și de reducere a în
cordării militare în Europa, în primul 
rînd prin renunțarea la producerea, 
desfășurarea și amplasarea de noi 
rachete cu rază medie de acțiune și

retragerea celor existente. El a sub
liniat importanta pe care ar avea-o 
inițierea de către parlamentele lumii 
a. unor măsuri menite să consolideze 
pacea și securitatea internațională, 
cum ar fi reducerea cheltuielilor mi
litare. interzicerea propagandei de 
război, adoptarea de apeluri în fa
voarea dezarmării, promovarea de 
largi contacte la nivel regional și 
interregional.

în Comisia pentru teritoriile neau
tonome și problemele etnice, repre
zentantul tării noastre, deputatul 
Decebal Urdea, a subliniat necesita
tea lichidării totale a ultimelor ves
tigii ale colonialismului, a politicii de 
discriminare rasială și apartheid, 
precum și imperativul înfăptuirii 
drepturilor fundamentale ale popoa
relor la libertate, independență și 
dezvoltare liberă. în spiritul politicii 
sale consecvente de solidaritate cu 
popoarele africane în lupta lor pen
tru libertate, independentă și dezvol
tare de sine stătătoare, România , so
cialistă jpste alături de poporul na- 
mibian, acordindu-i sprijin politic, 
diplomatic, moral și material. Dele
gatul român a relevat că solidarita
tea poporului român cu poporul na- 
mibiăn și-a găsit o expresie eloc
ventă în numeroasele întilniri pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
avut cu președintele S.W.A.P.O., Sam 
Nujoma, în reafirmarea cu aceste pri
lejuri a sprijinului ferm acordat de 
România luptei Namibiei pentru ob
ținerea independenței.

PHENIAN 16 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 70-a aniversări a 
zilei de naștere a tovarășului Kim 
Ii' Sen. secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene, Comitetul Central al 
P.M.C. și Consiliul Administrativ al 
R.P.D. Coreene au oferit un banchet 
—- transmite agenția A.C.T.C.

Alături de tovarășul Kim Ir Sen, 
precizează agenția citată, la banchet » 
au participat Kim Ir, membru al Pre
zidiului Biroului Politic al C.C. al 
P.M.C., vicepreședinte al R.P.D.

Coreene, Kim Giăng II, mem
bru al Prezidiului Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.M.C., O 
Gin U, membru al Prezidiului Bi
roului Politic al C.C. al P.M.C., mi
nistrul Forțelor armate populare, Li 
Giong Ok. membru al Prezidiului 
Biroului Politic al C.C. al P.M.C., 
premier al Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene, alți conducători de 
partid și de stat coreeni, precum și 
oaspeți de peste hotare prezenți la 
Phenian cu prilejul aniversării zilei 
de naștere a tovarășului Kim Ir Sen.

Tovarășul Kim Ir Sen a pronun
țat la banchet o cuvântare.

PHENIAN. Inaugurarea monumentului 
„Turnul ideii Ciuce"

La Phenian a fost-inaugurat monu
mentul „Turnul ideii Ciuce", ridicat. 
în semn de omagiu adus activității 
revoluționare a tovarășului Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, președin

tele Republicii Populare Democrate 
Coreene — anunță agenția A.C.T.C. 
Această lucrare monumentală din 
grpnit alb, avind o înălțime de 170 
metri, este amplasată pe malul sting 
al rîului Daidong, ce străbate capita
la R.P.D. Coreene.

Noi demersuri pentru reglementarea pașnică 
a diferendului anglo-argentinian

Secretarul de stat al S.U.A.
Președintele S.U.A., Ronald Rea

gan. și președintele Argentinei, Leo- 
poldo Galtieri. au avut o convorbire 
telefonică in care a fost exprimată 
dorința pentru o soluționare pe cai 
pașnice a conflictului anglo-ai'genti- 
nian privind Malvinele (Falkland) — 
a anunțat Casa Albă. Președintele 
Reagan a arătat că este necesar ca 
ambele părți aflate în conflict să 
manifeste „flexibilitate și reținere".

a revenit la Buenos Aires
Președintele Galtieri. la rindul său, 
și-a exprimat dorința de a se găsi 
o rezolvare pașnrcă a conflictului.

Președintele Argentinei, generalul 
Leopoldo Galtieri. l-a primit vineri 
pe secretarul de stat al S.U.A., 
Alexander Haig, aflat din nou la 
Buenos Aires, care a remis președin
telui Galtieri un mesaj din partea 
președintelui Reagan.

GENȚI1LE DE PRESA 
pe scurt

AU LUAT CALEA PRIBEGIEI. 
Populația din localitatea Estancia 
de la Virgen, situată in departa
mentul Chimaltenango, și-a părăsit 
locuințele, plecind în alte zone, da
torită violenței politice din regiu
nea de vest a Guatemalei — trans
mite agenția E.F.E. Forțele de secu
ritate guatemaleze au declarat că 
vor iniția o operațiune specială 
„pentru restabilirea păcii și 
dinii".

,n

I
COMUNICATUL COMUN IUGOSLAVO-AUSTRIAC, dat publicității la 

Belgrad, la încheierea vizitei oficiale a președintelui Austriei, Rudolf 
Kirchschlâger, subliniază că cele două țări se pronunță pentru reglemen
tarea pe cale pașnică a tuturor diferendelor internaționale, pentru creș
terea rolului O.N.U. ca instrument universal și de neînlocuit pentru asigu
rarea securității și păcii. Cele două părți au subliniat importanța res
pectării principiilor și prevederilor Actului final de. la Helsinki, a încheierii 
cu succes a '•uniunii de la Madrid prin adoptarea unui document final 
care să prevadă organizarea unei conferințe privind întărirea încrederii, 
a securității și dezarmarea în Europa.

REZOLUȚIE ANȚICUBANEZA 
RESPINSA DE SENATUL S.U.A. 
Senatul Statelor Unite a itespins o 
propunere de reînnoire a unei re
zoluții adoptate in- urmă cu 20 de 
ani care prevedea că S.U.A. vor canadiană, 
folosi orice mijloace — inclusiv cele 
militare — pentru a împiedica Cuba 
să răspindea.scă comunismul in A- 
merica Centrală și de Sud, infor
mează agenția U.P.I.

ÎNTREVEDERE karmal-cordo- 
VEZ. Babrak Karmal, președintele 
Consiliului Revoluționar al Republi
cii Democratice Afganistan, l-a . pri
mit pe Diego Cordovez, reprezen
tant personal al secretarului gene
ral al O.N,U. - anunță agenția de 
presă afgană Bakhtar. Babrak Kar
mal a exprimat dorința guvernului 
R. D. Afganistan de a stabili rela
ții bune cu statele vecine, de a con
tinua eforturile îndreptate spre re
glementarea problemelor urgente, 
spre realizarea unei soluții cuprin
zătoare și durabile, spre consoli
darea Răcii în regiune.

CONSTITUȚIA CANADIANĂ LA 
■ OTTAWA. Regina Elisabeta a Il-a 

a Angliei a sosit la Ottawa, unde 
ra preda canadienilor, in cursul li
nei ceremonii oficiale, Constituția 

încredințată din 1867 
parlamentului de la Londra. A- 
ceastă ceremonie va consfinți drep
tul canadienilor de a-și putea alege 
singuri parlamentul și viitorul con
stituțional fără a recurge la institu
țiile britanice. Totuși, regina An
gliei va rămâne formal -șef al sta
tului canadian.

SPADOLINI DESPRE SITUAȚIA 
ECONOMICA GRAVA A ITALIEI. 
Primul ministru al Italiei, Gio- 

. vănm Spadolini, a reafirmat „gra
vitatea extremă a situației econo
mice in care se găsește țara", sub- 

. liniind necesitatea sporirii compe
titivității produselor italiene, limi
tarea inflației la 16 la sută in acest 
an și reducerea deficitului public 
la 37,5 miliarde dolari.

O NOUA BURSA A AURULUI. 
Luni se va deschide la Londra o 
bursă a aurului cu plăți la scaden
ță, care va funcționa simultan cu

A

Tovarășul Kim Ir Sen într-o vizită de lucru la una din modernele întreprinderi 
industriale ale Phenianului, principalul centru industrial al Coreei socialiste

vat este ca și cum ai vorbi despre 
culturi de portocale la... Polul Nord. 
Puținul pămint agricol a fost smuls, 
palmă cu palmă, muntelui. A .fost 
curățat de pietre, de bolovani și, nu 

Un puține locuri, de bombe.. întreaga 
suprafață de teren arabil nu depă
șește două milioane de hectare. De 
pe ele s-au strins in 1981 aproape 
zece milioane tone de cereale, nivel 
record al agriculturii din această 
țară. La- o sută de hectare de teren 
cultivat revin șapte tractoare, iar 
producțiile medii la hectar de 
șapte-opt tone au devenit obișnuite. 
Din apa atit de generoasă a mării 
se scot anual trei milioane tone de 
pește.

Cit ar fi de mari, cit ar fi de im
presionante, succesele de azi capătă 
trăinicie numai dacă zi de zi sint 
întregite cu noi înfăptuiri. Tocmai 
în spiritul acestei cerințe, Congresul 
al VI-lea al Partidului Muncii a 
elaborat un complex și ambițios 
program de „modernizare și perfec
ționare științifică a economiei na
ționale". Despre dimensiunile aces
tui program ni s-a vorbit cu însufle
țire și mîndrie la Comitetul Central

al! partidului. într-un viitor apro
piat, Coreea socialistă va produce 
andal 100 miliarde kWh energie e- 
lecțrică, 120 milioane tone cărbune, 
15 milioane tone oțel, 1.5 milioane 
tanti metale neferoase, 20 milioane 
tone ciment, 7 milioane 'tone îngră
șăminte chimice, 1 500» milioane me
tri țesături, 5 milioane tone produse 
acvatice și 15 milioane tone de ce
reale. Un program îndrăzneț, dar pe 
deplin realist, care, așa cum s-a in- 
timplat cu toate programele muncii 
din anii socialismului, cu siguranță, 
va fi îndeplinit și depășit.

„Cionsăn". Am auzit de nenumă
rate ori pe pămîntul Coreei socia
liste acest cuvint. „Cionsăn". „Prie
tenie". Iar cînd este rostit, poți fi si
gur că el este pornit din inimă. 
Acest cuvint leagă partidele și po
poarele noastre, face ca relațiile de 
strinsă colaborare și Solidaritate să 
se dezvolte necontenit, in interesul 
măreței opere de edificare a socialis
mului in cele două țări, spre binele 
și prosperitatea lor.

Viorel SALĂGEAN

cea care folosește plățile imediate, 
de natură să rivalizeze cu bursa de 
la Ziirich, Considerată cea mai 
mare piață a aurului din lume.

ASASINATE LA BEIRUT. Un 
funcționar al ambasadei Franței la 
Beirut și soția sa au fost asasinați 
joi la domiciliul lor. Poliția n-a 
putut să dea nici o explicație asu
pra motivelor 
sinat.

acestui dublu asa-

EGALA, FEMEILE 
PROST PLĂTITE

LA MUNCĂ
NIPONE MAI _____ ______
DțECtT BARB AT II. Statisticile ofi
ciale publicate la Tokio arată că 
în prezent munca femeilor este 
plătită in marile întreprinderi ni
pone cu salarii în 
ori mai mici decît 
lor, Din populația ____  ____ _
țarii, de 56,6 milioane, femeile mun
citoare repirezintă 22,1 milioane.

medie de două 
cele ale bărbați- 
activă totală a

CATASTROFĂ LA CHICAGO. O 
secțiune a unui pod în construcție 
la Chicago s-a prăbușit în timp 
ce muncitorii turnau beton. De sub 
dărîmături au fost scoși pină acum 
15 morți și 16 răniți.

25 DE EXPLOZII VULCANICE 
PE ZI. Vulcanul Galunggung, din 
vestul insulei Java, și-a intensifi
cat activitatea. Media zilnică a ex
ploziilor a trecut de la cinci la 25.

După cum s-a anunțat, explora
torii englezi Ranulph Fiennes și 
Charles Burton au realizat în pre
mieră înconjurul Pămîntului pe la 
cei doi poii. în imagine : cei doi 
temerari în drumul spre Polul Nord. 
Expediția se va încheia în luna iu
lie, cînd exploratorii urmează să 
ajungă la Greenwich, locul de unde 
au pornit în aventura lor în urmă 
cu doi ani și jumătate.

TERORIȘTI DIN „PRIMA LINEA" ARESTAȚI LA TORINO. Poliția 
italiană a arestat vineri, Ia Torino, șapte teroriști aparținînd organizației 
extremiste „Prima Iinea". Organizația este un aliat al „Brigăzilor roșii". 
In cursul acestui an au fost arestați în Italia 225 do teroriști.

Prăpastia între Nord și Sud 
poate deveni sursă de grave confruntări

TOKIO 16 (Agerpres). — într-un 
discurs rostit in fața Dietei japoneze, 
președintele Franței, Francois M,it- 
terrand, a subliniat necesitatea ca 
statele occidentale să acorde asistență 
țărilor în curs de dezvoltare ; altfel,

„prăpastia, care se va lărgi in.tre 
Nord și Sud, va reprezenta ulg lin 
principalele cauze ale dezordinilor ce 
vor provoca în secolul următor con
fruntări grave".

„Corabia funebră" a imigranților
Cînd vătaful bandei 

de traficanți îl împuș
că, din _ greșeală, în 
umăr, pe tinărul imi
grant mexican, trecut 
granița clandestin, în 
S.U.A., soarta acestuia 
este pecetluită urmă
toarea rafală de pistol 
mitralieră lichidează 
„problema" ivită, pier
derea fiind de numai 
citeva sute de dolari, 
cit era calculat prețul 
„mărfii" (adică al vic
timei), undeva intr-un 
birou spațios, cu fotolii 
plușate și business
man elegant îmbră- 
cați. Cineva trage de 
.picioare, cadavrul din
colo de marginea șose
lei și totul devine un 
„incident la graniță", 
cum suna titlul filmu
lui ce a rulat, nu de 
mult, pe ecranele ci
nematografelor bucu- 
reștene. Apoi, povestea 
continuă cu alte îm
pușcături, cu alte tre
ceri clandestine de 
frontieră, cu clasicul 
polițist bătrîn și inco
ruptibil, care răzbună 
pe cont propriu ucide
rea fostului coleg, tra
ficantul fiind, astfel, 
pedepsit... vremelnic. 
...Dar, așa cum spunea 
unul dintre personaje
le peliculei, cu asta nu

s-a terminat: pe la Ti
juana, ca și prin alte 
locuri, oamenii „busi- 
nessului cu forță de 
muncă" fără identitate 
și deci extrem de ief
tină • iși vor continua 
îndeletnicirile, provo- 
cînd alte „incidente la 
graniță".

Un scenariu de film... 
Confruntată cu reali
tatea, imaginația sce
naristului pare insă 
ștearsă. .Viața este 
mult mai „colorată". 
Cel puțin așa reiese 
dintr-o corespondență 
din Miami a agenției 
United Press Inter
national : „Numai in 
singeroasele zile ale 
pirateriei și sclaviei 
s-au văzut în Caraibi 
asemenea orori, ca 
acelea petrecute în 
timpul ultimei curse 
a velierului haitian 
«Jesula»" — scrie re
portera agenției, Va
lerie Strauss.

Despre ce este vor
ba ? „Jesula" este un 
mic velier construit la 
sfirșitul veacului tre
cut, care a transportat 
din Haiti aproape 300 
de imigranți, pentru a 
fi introduși ilegal în 
S.U.A., cu scopul de a 
fi folosiți ca forță ief
tină de muncă. A 
„transportat" este un

fel de-a. spune, pentru 
că atunci cind velierul 
a atins coasta nord- 
americană, la Key 
West, doar 163 dintre 
ei mai erau in viață : 
69 au murit de sete — 
călătoria a durat 20 de 
zile — sau au fost 
uciși, cu lovituri de 
măciucă, așa cum pro
cedau vechii traficanți 
de sclavi, pentru a-i 
putea menține sub 
control pe ceilalți. Al
ții au pierit de foame 
și au fost aruncați 
peste 't>ord. Da, viața 
este mai „colorată" de- 
cit imaginația scena
ristului...

Finalul acestui inci
dent, in cazul de față 
real ? Puși sub acuza
re, cei doi căpitani 
ai velierului, Belong 
Saintl și Kerazan Ta- 
mis, au fost judecați 
doar pentru... contra
bandă. „Nu a existat 
acuzația de asasinat — 
scrie Valerie Strauss, 
citind autoritățile de 
la Miami — pentru că 
nu era vorba de aetă- 
țeni ai Statelor Unite, 
nici de o navă de na
ționalitate nord-ameri- 
cană". Pină la urmă 
deci, un simplu „inci
dent pe mare...".

V. PAUNESCU
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