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Murcind o nouă și puternică manifestare a prieteniei 

româno-chineze, deschizind perspective deosebite relațiilor 

de colaborare pe multiple planuri

S-a încheiat ieri vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceausescu,

Sub semnul voinței comune a celor două partide, țări și popoare 

de a intensifica legăturile de tuldă prietenie și strînsă tooperure 

româno-coreene, in interesul retiprot, al cauzei socialismului și păcii

hipreimă cu tovarășa Elena Ceausescu, 
in Republica Pepulară Chineză

Ieri a început vizita oficială de prietenie a tnvaMi 
Nicolae Ceausescu, împreună cu tovarășa Elena Ceausescu,

în RepuNica Pepulară Democrată Coreeană

Manifestări de profundă stimă 
pentru înalții soli ai poporului român

Locțiitorii Phenianului au făcut o 
primire deosebit de călduroasă șl 
entuziastă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, care, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, întreprinde, începind de 
simbătă, 17 aprilie, o vizită oficială 
de prietenie în Republica Populară 
Democrată Coreeană, la invitația to
varășului Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Această a treia vizită pe cars 
secretarul general al Partidului Co

munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o întreprinde în 
tara prietenă reprezintă o confirmare 
a bunelor relații româno-coreene, o 
ilustrare a evoluției lor ascendente, 
a dorinței comune de a extinde și 
întări aceste raporturi ca și-au de
monstrat rodnicia în timp si. In mod 
deosebit, în ultimii ani.

Bucuria deosebită cu care a fost 
întimpinat șeful statului român, sen
timentele de profundă prietenie, de 
înaltă stimă și prețuire exprimate de 
locuitorii orașului, încă din aceste 
prime momente ale vizitei, au con
stituit o elocventă ilustrare a depli

nei satisfacții cu care a fost aștep
tată noua întilnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
eveniment de remarcabilă însemnă
tate și cu profunde semnificații in 
dezvoltarea pe mai departe a rela
țiilor de prietenie șl solidaritate mi
litantă dintre cele două partide și 
state, in avantajul ambelor țări și 
popoare, al progresului și prosperită
ții lor continue, al cauzei generale 
a socialismului și păcii, a înțelegerii, 
și conlucrării rodnice între națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
Însoțit în această vizită de tovarășii 
Ion Dincă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, loan Ursu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinta 
al Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R.. ministrul 
industriei construcțiilor de mașini. 
Constantin Mitea, membru el C.C. 
al P.C.R., consilier al secretarului 
general al P.C.R. și președintelui re
publicii, Ionel Cetățeanu, adjunct al 
ministrului aprovizionării tehnico- 
materiale șl controlului gospodăririi 
fondurilor fixe.

Ambianta sărbătorească specifică 
primirii unui oaspete drag și prieten 
apropiat este evidentă la fiecare 
pas în capitala „Tării dimineților 
liniștite". Tot orașul a îmbrăcat în 
această frumoasă zi de primăvară 
strai de Cori. La rindul său. aeropor
tul Sun An, unde au fost arborate 
drapelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii Popu
lare Democrate Coreene, care înca
drează portretele celor doi conducă
tori de partid și de stat, trăiește at
mosfera emoționantă prilejuită de 
sosirea înalților soli ai poporului 
român.

Mii de locuitori ai orașului, în cea 
mai mare parte tineri, îmbrăcați în 
frumoase costume tradiționale, au 
venit să ureze un călduros „Bun 
venit" conducătorului partidului si 
statului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Pe fațada clădirii aero
portului erau înscrise urările :

„Bun venit soliei de prietenie a 
poporului român !“ ;

„Trăiască iubitul și stimatul con
ducător al poporului român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu !“ ;

„Trăiască Partidul Comunist Ro
mân !“ ;

„Trăiască prietenia și solidaritatea 
frățească, de nezdruncinat dintre 
poporul coreean și poporul român !“.

în întîmpinarea înalților oaspeți 
români au venit tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Co
reene, împreună cu soția, tovarășa 
Kim Săng E. Erau prezenți, de ase
menea, tovarășii Li Giong Ok, mem
bru al Prezidiului Biroului Politic al
(Continuare în pag. a Xll-a)

Simbătă, 17 aprilie, a luat sfîrșlt 
vizita oficială de prietenie în Re
publica Populară Chineză a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. efectuată la invi
tația Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez și a Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Chineze.

Tovarășul Hu Yaobang, președin
tele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, sosește la re
ședința oficială rezervată înalților 
oaspeți români, pentru a-și lua 
rămas bun de la tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

In salonul reședinței oficiale are 
loc o scurtă convorbire. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hu 
Yaobang exprimă satisfacția pentru 
rezultatele vizitei, pentru convorbi

0 pagină istorică în cronica relațiilor 
de prietenie româno-chineze

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,

IN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a efectuat, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez și a 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, o vizită oficială 
de prietenie în Republica Populară 
Chineză, in perioada 13—17 apri
lie 1982. 

rile purtate și Înțelegerile convenite 
cu acest prilej.

A fost exprimată convingerea că 
vizita se va înscrie ca un nou mo
ment important în cronica relațiilor 
de prietenie româno-chineze. va da 
un puternic impuls colaborării din
tre partidele . și țările noastre, des
chizind noi cai de extindere a con
lucrării, perspective foarte bune pro
movării relațiilor în domeniile poli
tici economic, tehnico-știintific, cul
tural, în interesul celor două po
poare, al cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Tovarășul Hu Yaobang a rugat să 
se transmită Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului 
român un cald salut, cele mai bune 
urări de noi succese în . edificarea 
socialismului.

Exprimînd cele mai vii mulțumiri 
președintelui Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, condu
cerii de partid și de stat pentru 
calda ospitalitate, pentru atmosfera

înalții oaspeți români au vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din Beijing și Shenyang, bucu- 
rindu-se pretutindeni de o primire 
călduroasă, expresie a sentimentelor 
de prietenie și stimă pe care și le 
nutresc reciproc popoarele celor 
două țări.

La Shenyang, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întilnit cu muncitori, 
tehnicieni, ingineri și cadre de con

tovărășească cu care au înconjurat 
pe oaspeții români in timpul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat tovarășilor din conducerea de 
partid și de stat, poporului Chinei 
cele mai calde urări de succese și 
fericire.

înainte de a se despărți, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hu Yaobang 
își iau un călduros rămas bun, se 
îmbrățișează, își string îndelung 
mîinile. Tovarășul Hu Yaobang 
urează tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu succes 
deplin in călătoria ce o întreprind, 
în continuare, in R.P.D. Coreeană.

De la<. reședința oficială pînă la 
aeroport, oaspeții români sînt însoțiți 
de tovarășul Huang Hua, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Chineze, 
de alte persoane oficiale.

La ora 10 — ora locală — aero
nava prezidențială a decolat, îndrep- 
tindu-Se spre Republica Populară 
Democrată Coreeană.

ducere din Industria constructoare da 
mașini. A avut loc un mare miting 
al prieteniei româno-chineze orga
nizat în onoarea conducerii partidu
lui și statului nostru, la care au 
rostit cuvîntări tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Hu Yaobang, 
președintele C.C. al P.C. Chinez. Mi
tingul s-a constituit într-o puternică 
manifestare a caldei prețuiri pentru
(Continuare în pag. a V-a)
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La semănat — viteze maxime!
Intrucît în ultimele zile ale săptămînll 

care se incheie a plouat abundent în toată 
țara, nu au putut fi îndeplinite prevederile 
stabilite la semănat. Ca urmare, în unitățile 
agricole mai sînt de însămînțat peste un 
milion de hectare cu porumb și suprafețe 
însemnate cu alte culturi, Avind în vedere 
timpul înaintat, se impune ca, imediat ce 
precipitațiile încetează, chiar începînd de

azi, duminică, lucrările în cîmp să fie re
luate cu toate forțele. In fiecare unitate 
agricolă, prin temeinice măsuri organiza
torice și tehnice să se asigure buna folosire 
a tractoarelor și celorlalte utilaje pentru a 
se realiza viteze superioare de lucru. Trebuie 
făcut totul ca semănatul porumbului să se 
incheie in timpul cel mai scurt și in condiții 
superioare de calitate pentru a se asigura 
recolte mari in acest an I

fjp MflAB^O PRIMĂVARĂ A MUNCII TEME» 
IȚE UDUHnCJ A EFORTULUI neîntrerupt
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Azi, din județul IALOMIȚA

Calitatea lucrărilor - 
excepțional cu... excepții

Ogoarele județului Ialomița — 
unul din marile județe cerealiere 
ale țârii — au cunoscut In aceste 
zile o amplă concentrare de forțe 
mecanice și umane. După cum ne 
spunea tovarășul ing. Florea Pirlo- 
gea, directorul general al direcției 
agricole, pentru însămlnțarea celor 
aproape 137 000 hectare cu porumb, 
soda și fasole au fost și stat folo
site 1 500 tractoare, 888 semănători, 
numeroase utilaje destinate pregă
tirii terenului. Actuala campanie 
de primăvară a fost temeinic pre
gătită : arături adinei de toamnă 
pe aproape Întreaga suprafață, 
tractoare și mașini agricole repa
rate cu răspundere, astfel incit 
acum se poate lucra repede și bine.

Județul se întinde de la podul 
de peste Dunăre aflat la Giurgeni 
plnă aproape de Capitală, pe o 
distantă de 145 km. Am străbătut, 
pe două rute, o bună parte a aces
tui traseu, urmărind la fața locului 
desfășurarea însămînțărilor la po
rumb, soia și fasole. Peste tot, lu
crări executate la timp și de cea 
mai bună calitate, dar și excepții 
în contrast cu efortul general care 
se depune ta județ pentru obține
rea de recolte mari ta acest an.

A dat colțul 
porumbului

Primul popas 11 facem ta consi
liul agroindustrial Cosimbești. Și 
nu întimplător. în ziua respectivă 
unitățile agricole din acest con
siliu raportaseră că au înche
iat semănatul porumbului. Cele 
912 hectare însămânțate cu această 
cultură la C.A.P. Sudiți se pre
zintă asemeni unor uriașe brazde 
de legume. Pămintul mărunțit este 
parcă greblat. împreună cu pre
ședintele cooperativei, Gheorghe 
Peticilâ, și lnginărul-șef, Tudor 
Grigore, ne oprim pe una din 
solele semănate pe 9 aprilie. Cei 
doi controlează pe unuil din rin- 
duri adincimea la care sămînța a 
fost pusă ta brazdă, distanța 
intre boabe. Repetă operația și pe 
alte rînduri din mijlocul tarlalei. 
Se fac înmulțiri. Densitatea este 
de 80 000 de plante la hectar. Nota 
privind calitatea patului germina
tiv o primim pe loc : sămînța a 
încolțit. Dealtfel, modul cum se 
prezintă patul germinativ în toate 
unitățile din consiliul Cosimbești 
dovedește că munca a fost bine 
organizată, că a existat o colabo
rare deplină între toți factorii 
participanți la campania de pri
măvară.

O excepție. Ne-am convins că 
Ia C.A.P. Sudiți și soia se tasămîn- 
ța intr-un teren pregătit așa cum 
prevede tehnologia. Semănătorlle 
înaintau cu viteză redusă traslnd 
rînduri perfect drepte, iar semin
țele cădeau în pămintul bine mă
runțit. Nu departe de aci, pe o

Noutăți 
științifice

Mașină de prelucrat 
cu ultrasunete

Un colectiv de cercetători de la 
Institutul de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru indus
tria construcțiilor de mașini și de 
la Centrul de fizică tehnică din Iași 
au realizat un nou tip de mașină 
de prelucrat cu ultrasunete destinată 
uzinării unor materiale ceramice 
(perforări) și sticlă, a unor cristale 
artificiale și naturale și pietre seml- 
prețioase, suduri de mase plastice 
sau prelucrări profilate în diverse 
materiale dure și extradure. Rezul
tatele foarte bune dovedite în con
diții de exploatare industrială la în
treprinderea de cabluri electrice 
emailate din Zalău — unde sînt uti
lizate pentru calibrarea filierelor 
pentru trefilat sîrmă cu pastilă de 
diamant și din carbură de wolfram
— dovedesc că noua mașină este 
competitivă cu realizările similare 
pe plan mondial.

Unul din avantajele sale tehnice 
constă în faptul că noul utilaj — re
alizat în construcție monobloc — 
permite atît prelucrarea ultrasonică 
a tipurilor de piese enumerate mai 
sus, cît și spălarea și curățirea lor 
ultrasonică, folosind același genera
tor. Productivitatea muncii cu_o ase
menea mașină este de 6 pînă la 10 
ori mai mare decît a sistemelor cla
sice.

în acest an ea va intra ta fa
bricație de serie la întreprinderea 
„Electrotimiș", contribuind la o re
ducere substanțială a importurilor.

Instalație de sudură 
automată 

pentru Industria navală
într-o concepție cu totul originală

— motiv pentru care a și fost bre
vetată ca invenție — la Institutul de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru construcții navale din 
Galați (ICEPRONAV) a fost proiec
tată o instalație automatizată pentru 
sudarea de colț bilaterală a osaturii, 
pe panourile plane ale navelor. Este 
prima instalație de acest tip fabricată 
in țară, deosebindu-se de altele simi
lare existente pe plan mondial prin 
faptul că lucrează in ciclu automati
zat (robot). Viteza de sudură, cuprin
să între 0,3 și 3,3 metri pe minut, 
este mult superioară actualelor in
stalații cu automate tip tractor. Tot
odată, construcția modulară a între
gului echipament electric permite de- 

solă de 15 hectare o grupă de 8 
tractoare discuiau terenul care 
urma să fie însămtațat tot cu 
soia. Excepția o constată însuși 
președintele. Mecanizatorii se 
luptau din greu cu resturile vege
tale. Evident, intr-un asemenea 
teren nu se putea face un semănat 
de bună calitate. Fața președinte
lui, bronzată de vtat și de soare, 
se înroșește pur și simplu. „Știți, 
aici au foot niște arioaie. Mîine 
toți cooperatorii din cadrul fermei 
vor curăța locul1*. Foarte bună 
măsura luată de președinte. Dar 
era oportună ta toamnă.

Pentru cei harnici, 
ploaia vine la vreme

La cooperativa agricolă Gîrbovi 
ajungem pe o ploaie torențială. 
Gazdele ne Intlmpină cu fețele 
senine. „Pentru noi, ploaia este 
acum binevenită — ne spunea to
varășul Dan Olteanu, inginerul-șef 
al cooperativei. A venit o ploaie 
bună după ce am încheiat semă
natul sfeclei de zahăr. A plouat 
apoi după ce semănătorlle au tras 
ultima brazdă la floarca-soarelui. 
Și, după cum vedeți, plouă și 
acum, ploaie binevenită pentru că 
și semănatul porumbului s-a în
cheiat pe întreaga suprafață. De
altfel, porumbul pe care l-am se
mănat la 31 martie destinat Insi- 
lozării sub formă de pastă a ră
sărit și are de acum un centime
tru". La consiliul agroindustrial 
fusesem informați că întruclt er- 
bicidele folosite in acest an stat 
din stoc, deci mai vechi și nu pre
zintă garanția că vor avea efect 
total asupra buruienilor, se va re
curge la.........sapazin", cum 1 se
spune ta glumă prășitului manual. 

Cooperativa agricolă Sudiți : o lucrare de bună calitate la semănatul soiei
șeful de fermă

ți autorii ei - mecanizatorii Alex. Șincan, Gh. Axinte, A. Tîrcâ, împreună cu 
Vaier Jlmblaru Foto : I. Herțcg

tehnico- 
românești 

panarea promptă, chiar de către su
dor, prin înlocuirea modulului defect 
cu cel de rezervă. Noua instalație va 
intra chiar din acest an în dotarea 
Șantierului naval Brăila, realizin- 
du-se o economie valutară de circa 
2,3 milioane lei.

Titan din minereuri 
proprii

Un colectiv de la Institutul de cer
cetări, inginerie tehnologică, proiec
tare și producție pentru industria a- 
norganlcă și metale neferoase din 
București, condus de prof. dr. 
tag. Tudor Segărceanu, a elabo
rat o tehnologie originală de obținere 
a produselor pe bază de titan, inclu
siv a lingourilor metalice de titan 
în vederea valorificării concentratelor 
ilmenitice din țara noastră. Este pri
ma tehnologie de acest fel concepu
tă ta țară, ca dealtfel și produsele 
ce șe vor realiza pe baza ei (buretele 
de titan, lingourile, aliajele etc.).

Pe baza procesului tehnologic deja 
omologat s-a întocmit nota de co
mandă pentru o instalație industrială 
cu o capacitate anuală de 2 000 tone 
lingouri de titan și aliaje, care va fi 
pusă în funcțiune în acest cincinal.

Pompe de mare debit
Pentru menținerea unui nivel con

stant al apei in Canalul Dunăre — 
Marea Neagră și asigurarea consu
murilor de apă necesare irigațiilor, 
evaporării și ecluzării — indiferent 
de nivelurile Dunării — a fost con
ceput, la Centrul de cercetare științi
fică și inginerie tehnologică pentru 
pompe și ventilatoare, un agregat de 
pompare de mare debit — primul de 
acest fel realizat in țara noastră. Ca
racteristicile tehnice (debit cuprins 
între 20 și 26 mc apă pe secundă, 
înălțimea maximă de pompare pină 
la 6 m), constructive (modul de spri
jinire, lăgăruire, accesibilitatea la 
montaj, gabarit etc.), cît și cele ener
getice (randament 89 la sută) fac 
acest produs comparabil cu cele e- 
xecutate în străinătate. în prezent, 
la întreprinderea de mașini grele 
București se află în diferite faze de 
montaj cinci asemenea agregate, ur- 
mînd ca ele să fie transportate la 
Cernavodă. Prin realizarea în țară a 
acestor pompe, se realizează însem
nate economii de metal și de consu
muri energetice în stația de pom
pare Cernavodă. (Grupaj realizat de 
Vlaicu RADU).

De aceea, am cerut gazdelor noas
tre să ne spună cum a fost or
ganizată aplicarea acordului glo
bal. Aflăm că după ce au 
fost cunoscute prevederile Legii 
privind retribuirea în unitățile 
agricole, toată suprafața de prăsi
toare a fost împărțită pe formații 
de lucru, stabilindu-se cu exacti
tate nivelul recoltei care urmează 
să se obțină. Cooperatorii stat 
hotărîți să depășească producția 
planificată de 6 000 kg porumb la 
hectar, deoarece știu că vor primi 
in natură retribuție suplimentară.

Cei care țin la titlul 
de fruntaș

Nu exagerăm cu nimic spunând 
că mecanizatorii, specialiștii de la 
I.A.S. Balaciu au făcut o adevă
rată pasiune pentru plantele teh
nice. „Am avut satisfacții mari la 
porumb, ani în șir am obținut la 
neirigat peste 7 000 kg boabe la 
hectar, iar de mai bine de 10 ani 
cultivăm constant soda cu produc
ții în jur de 3 000 kg la hectar. 
Cum se lucrează la noi 7 Priviți 
terenul și vă veți convinge" I

Inutil să mai stăruim cu între
bări asupra tehnologiei de lucru, 
întruclt interlocutorul nostru, in
ginerul Vadim Rusu, directorul 
întreprinderii, ne-a spus că... „este 
aceeași care a dat întotdeauna re
zultate bune" și din care reținem 
numai două verigi : pregătirea 
unui pat germinativ ca la stratul de 
ceapă și viteza I la „mic" la în- 
sămințat, pentru că fără „căpăs
tru;*  nu se poate obține densita
tea prevăzută.

Întîlnim la cîmp pe tehnicianul 
Dumitru Turea, șef de fermă, 
mereu printre primii la lucru și la

Ne oprim ta rtadurile care urmează 
la situația realizării unei mari capa
cități de producție destinate să valo
rifice resturile de materiale textile 
colectate : întreprinderea de textile 
nețesute din Rîmnicu Vilcea. într-o 
primă etapă, aici a fost prevăzut să 
fie prelucrate 14 700 tone de resturi 
textile pe an, din care, în amestec 
cu o mică cantitate de fibre noi, se 
obțin 16 milioane mp vată de tapi
țerie, 3 milioane mp covor-mochetă 
și un milion mp suport pentru covor 
izotex. Efectuind un calcul simplu, 
cu cantitatea de vată de tapițerie fa
bricată aici se pot înlocui 6 500 tone 
poliuretan, material care, adus din 
import, ar costa circa 12.5 milioane 
dolari. Deci o investiție cît se poate 
de eficientă, care, potrivit prevede
rilor inițiale, trebuia să producă încă 
de luna trecută.

Iată însă că, din diferite motive, 
unele obiective, ca de pildă dificul
tățile legate de proiectarea unei ase
menea capacități, unicat în felul ei 
în economia noastră, și de asimila
rea unor utilaje, dar și subiective, 
cum ar fi tărăgăneala și insuficientul 
interes manifestat din partea facto
rilor care concură la realizarea aces
tui obiectiv industrial, tergiversările 
in soluționarea pîna la capăt a tutu
ror problemelor, s-a ajuns pa terme
nul de punere în funcțiune să fie re- 
programat pentru... iunie 1983.

Care este stadiul lucrărilor pe șan
tier ? La prima vedere n-ar fi mo
tive de îngrijorare : structura de re
zistență este ridicată atît la corpul 
principal, cît și la corpul de prepa- 
rație. Obiectivele la care există front 
de lucru sint acum luminatoarele, in
stalațiile de condiționare, sectoarele- 
anexă, închiderile perimetrale și, le
gate de acestea, lucrările de izolații. 
Magaziile de materii prime și de pro
duse finite sînt de pe acum tixite de 
utilaje și instalații. Utilajele care 
n-au încăput sub un acoperiș sînt lă
sate sub cerul liber pe marginea a- 
leilor. Valoarea stocului de utilaje 
este de circa 18 milioane lei, la care 
se adaugă alte milioane lei încorpo
rate în utilaje sosite, dar nerecepțio- 
nate sau în cele aflate la producă
tori sau „pe drum".

Deși construcția este în acest sta
diu, practic, în ziua cind ne-am aflat 
pe șantier nu lucra mai nimeni. De 
ce 7 Ne explică ing. Dinu Boghez, 
directorul grupului de șantiere Rîm
nicu Vîlcea al Trustului de construc
ții industriale din Pitești :

— Nu avem, deocamdată, un pro
gram de intensificare a lucrărilor la 
„nețesute**  din două motive. Unul : 
beneficiarul nu a lămurit toate pro

producții. Se Insămtața soia. „Dacă 
vrem să avem carne trebuie să 
obținem producții" mari de soia, 
care înseamnă proteină, furaj atît 
de necesar complexelor de crește
rea și îngrășarea porcilor." Ne-a 
vorbit apoi de valoarea nutritivă 
a acestei plante, de obținerea de 
stporuri mari ta greutate ta' zo
otehnie. De unde se vede că pasi
unea pentru cultura soiei are te
meiuri solide : realizarea produc
țiilor lntr-un alt sector de cea 
mai mare importanță, zootehnia. 
Dealtfel, I.A.S. Balaciu deține re
cordul pe țară la producția de 
soia. Iar calitatea lucrărilor exe
cutate acum la pregătirea terenu
lui și semănat este rezultatul hO- 
tăriril acestui harnic colectiv ca 
titlul de fruntaș p« țară la această 
cultură să revină tot întreprinderii 
agricole de stat Balaciu.

O excepție 
pe care o notăm 

cu litere mari
Orice elev din ultimele clase ale 

școlii generale știe foarte bine că 
în limba română sînt trei grade de 
comparație. Referitor la semănat, 
pentru Florea Neagu, inginerul-șef 
al cooperativei agricole Ciochina, 
nu există nici „bine", nici „mai 
bine", ci numai superlativul ab
solut. Bineînțeles, pînă la proba 
faptelor. Dar mai bine reprodu
cem discuția pe care am avut-o cu 
el la cîmp. La întrebarea : cum ca
lificați lucrările solului în unita
tea dumneavoastră în această pri
măvară denumită pe bună drep
tate în Bărăgan a calității 7, ne-a 
răspuns : „La noi, vă asigurăm, 
peste tot e foarte bine...".

Precizăm că acest prim schimb 
de replici a avut loc între două 
sole cu teren bine pregătit. Am 
răspuns invitației inginerului Nea
gu să vedem împreună și alte fer
me. De-a lungul traseului am re
petat întrebarea trecind pe lîngă 

blemele legate de documentație ; ast
fel, nu putem „ataca" cota zero, in
trucît nu cunoaștem . amplasamentul 
utilajelor. Al doilea : forțele noastre 
— peste 400 de constructori — sint 
concentrate la terminarea investiției 
vecine, fabrica de ață, care are ter
men de intrare în funcțiune în toam
na acestui an ; abia după ce realizăm 
acest obiectiv, adică prin trimestrul 
IV al acestui an, vom muta construc
torii la „nețesute".

Continuăm investigațiile la bene

Ce trebuie făcut ca noua 
întreprindere de textile nețesute 
din Rm. Vilcea să fie neîntîrziat 
racordată la industria reciclării
ficiar. Primul interlocutor : ing. Vio
rel Ocico, director ta Ministerul In
dustriei Ușoare.

— De ce constructorul nu este încă 
în posesia întregii documentații 7

— La baza deciziei asupra con
strucției acestui obiectiv a stat o ce
rere a Ministerului Economiei Fo
restiere și Materialelor de Construc
ții de a-i asigura o anumită cantita
te de vată de tapițerie. Corespunză
tor, a fost proiectată și tehnologia, 
au fost prevăzute utilajele necesare. 
Iată însă că în cursul anului trecut, 
cind am dorit să elaborăm documen
tația de extindere în a doua etapă a 
fahricii de nețesute de la Rîmnicu 
Vilcea, același minister ne comunică 
faptul că pentru anul 1985 i-ar fi ne
cesară o cantitate de vată de tapițe
rie cu mai mult de jumătate mai 
mică decît cea solicitată Inițial. Ce 
era să facem 7 Am trecut rapid la 
elaborarea unei variante de proiect 
și pentru prima etapă aflată in con
strucție, căutînd să fabricăm alte sor
timente.

— Aceste modificări au impietat 
asupra mersului construcției 7 

terenuri cu resturi vegetale, cu 
greșuri, pâmint neuniform mărun
țit. Răspunsul a fost invariabil 
același : „foarte bine".

Iată-ne însă șl lingă o solă, unde 
doi mecanizatori tasămînțau porum
bul, iar alții pregăteau patul ger- 
minatiy. Aici, inginerul-șef al 
cooperativei agricole nu putea găsi 
calificativul potrivit : bulgări 
mari, teren denivelat, gunoi nein
corporat, semințe rămase la su
prafață. Cu alte cuvinte, invers 
de cum e scris in carte : plapumă 
tare și pat moale. Ce e drept, zece 
hectare reprezintă doar 1 la sută 
din suprafața ce va fi cultivată în 
această cooperativă cu porumb și 
care, după cum spunea inginerul, 
nu vor afecta prea mult produc
ția unității. Dar nu trebuie admisă 
nici această excepție. De ce există ?

— E adevărat, aici nu s-a lucrat 
bine. (în fața evidenței certe, tre
cerea la negativ a fost uluitor de 
rapidă ! — n.n.) Nu trebuia să se
mănăm. Era obligatoriu să pregă
tim foarte bine terenul, așa cum se 
vede că este peste drum.

— Atunci de ce n-ați făcut-o 7 
Doar știți bine că sămînța arun
cată printre bolovani nu răsare, 
nu se asigură densitatea.

— Eu n-am spus să se semene 
aici — se apără inginerul.

— Bine, dar am aflat că meca
nizatorii au ordine de lucru pentru 
această solă.

— Nu le-am semnat eu, ci șeful 
de fermă.

— Dar nu controlați dv. întreaga 
activitate ?

Mecanizatorul Nlcolae Dima a 
spus lucrurilor pe nume : „Tre
buia să facem mai Intîi o lucrare 
în cruciș și curmeziș cu discul 
mare. Așa am procedat și în alte 
locuri după arăturile din primă- 
'vară, ca acelea de peste drum șl 
au ieșit bine. Noi am spus de cîte- 
va ori, dar nu ni s-a dat ascul
tare".

Pînă la urmă inginerul-șef i-a 
dat dreptate mecanizatorului. De 
ce n-a făcut-o de la început 7 Con

— Nicidecum. Constructorul are de 
lucru suficient. I-am asigurat docu
mentație pentru „cota zero" la corpul 
de preparație chimică și la anexe, la 
secția de tratamente chimice, urmind 
ca în foarte scurt timp să definiti
văm soluția pentru secția de tehno
logie mecanică — singura aflată in 
discuție. Dacă, de pildă, constructo
rul ar realiza lucrările de „cotă 
zero" la preparații chimice' și ar 
acoperi și izola hala, acolo s-ar pu
tea monta o serie de utilaje sosite

pe șantier, adică 8 mașini de spălat, 
4 uscătoare ș.a.

— Echipele specializate pentru 
montaj au fost deja pregătite de 
Centrala industriei lînii — intervi
ne în discuție ing. Anghel Ionescu, 
director în Ministerul Industriei 
Ușoare. Problemele legate de asigu
rarea utilajelor sint, în cea mal 
mare parte, lămurite și, avînd în ve
dere angajamentul și eforturile deo
sebite pe care le depun unitățile din 
cadrul Ministerului Industriei de 
Mașini-Unelte, Electrotehnică și E- 
lectronică, apreciem că există con
diții ca încă în trimestrul I al anului 
1983 să intre in funcțiune o primă 
capacitate care reprezintă cam trei 
sferturi din capacitatea finală. După 
părerea noastră, hotărîtoare sînt 
acum eforturile constructorilor.

Cum rămine însă problema stabi
lirii profilului de fabricație și deci 
a definitivării documentației de exe
cuție 7

— Desigur, la stabilirea profilului 
trebuie avută în vedere și fabricarea 
altor sortimente in afară de vată 
de tapițerie — ne spune tovarășul 

cluzla care ea impune este una 
singură : nu trebuie admisă nici o 
excepție de la regulile stabilite 
pentru pregătirea terenului $1 se
mănat.

Aici, da, 
totul este excepțional

Raidul nostru de două zile l-am 
încheiat la I.A.S. Ograda, unitate 
situată în partea de est a județu
lui. începuse să se întunece cind 
am pătruns pe șoseaua care duce 
spre ferma Murgeanca. Am oprit 
din loc în loc, am stat de vorbă cu 
oamenii, am privit semănăturile. 
Era zorul de pe ultimele supra
fețe. Ne-a fost imposibil, după ce 
am intrat de nenumărate ori pe 
teren, ta aproape toate fermele, 
să găsim o cit de mică fisură la 
calitate.

Bătea un vînt rece, in rafale. La 
capătul unei sole, nu pentru ul
tima oară în acea zi, deși trecuse 
de ora șapte, mecanizatorii incăr- 
cau casetele semănătorilor cu 
boabe. între ei, șefa fermei numă
rul 16, inginera Ecaterina Toma, 
îmbrăcată într-o scurtă îmblănită, 
verifica atent reglajul mașinilor.

— O zi, și încheiem semănatul. 
N-am mai întrebat-o de cile ore 

se afla în cîmp pentru că am în
țeles din spusele tovarășului Va- 
sile Barbu, președintele consiliului 
agroindustrial Țăndărei, care o vă
zuse, in aceeași zi la cîmp, la ora 
6 dimineața. Depășise 13 ore.

La I.A.S. Ograda am ajuns tîr- 
ziu, în momentul in care se făcea 
bilanțul zilei și se puneau la punct 
ultimele detalii pentru a doua zi. 
Interlocutori — Inginerii Melentie 
Tuduce, directorul unității, Petre 
Dumitrescu, director tehnic. Ion 
Călina, directorul S.M.A., și pre
ședintele consiliului agroindus
trial Țăndărei. încordarea care se 
citea pe fețele lor pornea de la răs
punderea imensă care ■ revine spe
cialiștilor pentru încadrarea în 
timpul optim și calitatea lucrări
lor pe cele peste 17 000 hectare, 
cite vor ocupa culturile de primă
vară. Aflăm că viteza zilnică de 
lucru planificată a fost depășită 
cu 170 hectare în condițiile în care 
nu s-a făcut nici un rabat de Ia 
calitate. Cum se explică această 
depășire 7 „Cît a fost timp bun, 
mașinile n-au stat nici un mi
nut — spunea directorul I.A.S. 
Este adevărat, In ultimele zile au 
apărut unele probleme provocate 
de vreme, de ploile care au ciupit 
din timpul de lucru".

La punctul-excepție — repro
ducem aprecierea unul specialist 
care a controlat terenurile I.A.S. 
Ograda, apreciere care a circulat 
din gură in gură in toată unita
tea — „s-a semănat intr-un pămint 
ca cel folosit în ghiveciul pentru 
flori".

Da, cu excepțiile arătate și, fără 
îndoială și altele, în Bărăganul ia- 
lomițean se lucrează excelent la 
semănat.

Ioan IIERTEG 
Lucian CIUBOTARU 
Mihal VIȘO1U

Marin Grăjdan, director în Ministe
rul Aprovizionării Tehnico-Materiale. 
Dat fabricile de mobilă au și vor 
avea în continuare nevoie de vată de 
tapițerie, pentru că nu au și în con
tinuare nu vor primi aprobare pen
tru a importa poliuretan, materie 
primă foarte costisitoare. Prin urma
re, șl constructorul, și beneficiarul, și 
furnizorii de utilaje au obligația 
să-și concentreze eforturile pentru 
terminarea cit mai grabnică a acestei 
investiții.

Așadar, din nou la constructor.
— Intr-adevăr, ne-am concentrat 

să terminăm lucrările la fabrica de 
ață — obiectiv aflat pe lista de prio
rități, ne spune ing. Anton Predes- 
cu, director în Ministerul Construc
țiilor Industriale. Avînd în vedere 
stadiul lucrărilor, apreciez că in
vestiția de la „nețesute" nu ridică 
probleme deosebite. Pe măsură ce se 
termină obiectivele de la fabrica de 
ață și de la instalația de electroliză 
a Combinatului Rîmnicu Vîlcea, mu
tăm forțele pe acest șantier, ceea ce 
se va întîmpla chiar începînd din 
această lună. Ne angajăm ca din tri
mestrul III 1982 să predăm benefi
ciarului front de lucru pentru mon
taj.

Am comentat mai puțin spusele 
interlocutorilor. în esență ele vădesc 
o anume lipsă de coordonare în ac
tivitatea factorilor de care depinde 
realizarea acestei investiții. Angaja
mentele asumate dau însă o perspec
tivă optimistă în privința respectării 
și chiar devansării ultimului termen 
de punere în funcțiune stabilit. Cu 
condiția să fie ultimul. în sinteză, 
așadar, ce trebuie să se facă pe 
acest șantier?
• Constructorul să ia măsuri ener

gice pentru impulsionarea activității, 
asigurînd acoperirea halei, închide
rile perimetrale și cota zero pentru 
a se începe neîntîrziat montajul.
• Constructorii de mașini să-și 

intensifice eforturile in vederea asi
milării grabnice, dar și la un nivel 
calitativ corespunzător a utilajelor 
de mare complexitate pe care s-au 
angajat să le realizeze.
• Beneficiarul să fie pregătit 

pentru montaj.
Și, în fine, forurile de resort să 

definitiveze cît mai repede structu
ra producției și profilul tehnologic al 
fabricii, atît pentru prima, cît și pen
tru a doua etapă, astfel ca lucrările 
de dezvoltare să înceapă încă din a- 
cest an, cît timp forțele constructo
rului vor fi concentrate pe acest șan
tier.

Comellu CARLAN 
Ion STANCIU

VESTI DIN
*

Întrecerea 
socialistă

PRAHOVA: Producție 
fizică suplimentară 

in valoare de peste 
400 milioane lei

Muncind cu dăruire, folosind 
la maximum timpul și cu înalt 
randament mașinile și utilajele, 
colectivele industriale din jude
țul Prahova înscriu zi de zi noi 
și Importante succese de pro
ducție pe panoul de onoare al 
întrecerii. Astfel, de la începu
tul anului și pină în prezent 
s-au înregistrat în plus față de 
prevederi : 8 300 tone cărbune 
net, aproape 140 000 tone benzi
ne. 75 000 tone motorine. 3 200 
tone uleiuri minerale. 1 000 tone 
oțeluri aliate, 1 500 tone utilaj 
minier și chimic. 330 000 bucăți 
anvelope, peste 550 mc cheres
tea. 65 000 mp țesături și alte 
mărfuri fizice în valoare de pesta 
400 milioane lei. Acest impor
tant spor de producție s-a ob
ținut mai ales pe seama crește
rii productivității muncii. Cele 
mai bune rezultate le-au obți
nut colectivele întreprinderii de 
anvelope Florești. rafinăriile 
Ploiești șl „Vega", întreprinde
rea de stofe „Dorobanțul". în
treprinderea de mecanică fină 
Sinaia. întreprinderea de utilaj 
fetrolier și reparații Teleajen. 
ntreprinderea de reparații trac

toare și motoare grele Poiana 
Cîmpina. (Constantin Căprr.u).

CRAIOVA : Turnătorie 
de fontă specială

La întreprinderea de tractoare 
și mașini agricole din Craiova, 
prestigioasă unitate a economiei 
doljene. a fost racordată la cir
cuitul productiv, cu cinci luni 
mal devreme față de termenul 
planificat, prima capacitate a 
turnătoriei de fontă specială — 
obiectiv realizat de lucrători ai 
Trustului de construcții indus
triale din localitate. Primele 
produse obținute in noua turnă
torie sint cilindrii necesari în 
fabricația de autoturisme. Pînă 
la finele anului curent va mai 
fi dată în exploatare o linie de 
fabricație cu o capacitate de 
5 000 tone piese turnate pe an. 
(Nicolae Petoîescu).

VASLUI : Economii 
de energie electrică
Cunoscînd că cea mai efici

entă sursă de energie este eco
nomisirea ei. oamenii muncii din 
unitățile industriale ale județu
lui acționează hotărit pentru uti
lizarea judicioasă, rațională a 
energiei electrice, pentru scă
derea constantă a consumurilor 
tehnologice. Datorită optimizării 
Bchemolor instalațiilor electro- 
energetice proprii, cît si ale con
sumatorilor industriali, a crescut 
gradul de siguranță în alimen
tarea cu energie electrică a aces
tora. iar consumul de energie a 
fost redus față de repartiție de 
la începutul anului și pînă în 
prezent cu peste 380 kWh. Cu 
rezultate bune în această acțiu
ne se înscriu colectivele între
prinderii de rulmenți Bîrlad, 
Combinatului de fire sintetice și 
întreprinderilor de materiale izo
latoare și de aparatură de mă
sură și control Vaslui, (Petru 
Necula).

RM. SĂRAT : Cu trei 
luni mai devreme

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la turnătoria de piese 
turnate din fontă pentru mașini- 
unelte, cea mai tînără unitate 
economică de pe platforma in
dustrială a Rimnicului Sărat, 
înscriu noi realizări în întrecere. 
Ei au reușit să pună în funr 
țiune, cu trei luni mai devren 
o nouă secție, care va prehjcra 
mecanic reperele turnate in 
instalațiile tehnologice intrate 
în producție. (Stelian Chiper).

BIHOR : Cărbune 
peste plan

Colectivele de mineri de la 
întreprinderea din Voivozi, ju
dețul Bihor. înscriu noi succese 
în întrecerea socialistă. La pa
noul de onoare se află minerii 
sectorului Jurteana II și cei de 
la mina Budol-Nord. De la 
începutul anului și pină acum, 
de la întreprinderea minieră 
Voivozi s-au extras suplimentar 
peste 15 000 tone de cărbune. 
(Al. Peti).

TIRGOVIȘTE :
Noi cartiere de locuințe

Constructorii de locuințe din 
județul Dîmbovița, care și-au 
realizat integral sarcinile pe 
primul trimestru, au predat ul
timul bloc, realizat în această 
primăvară. în cel mai mare car
tier al municipiului Tîrgoviște — 
microraionul 11 — care numără 
peste 6 000 de apartamente. 
Concomitent, ei au început lu
crările ta microraionul 12 și 
continuă in ritm susținut con
strucția centrului civic, unde au 
finalizat pină în prezent peste 
600 de apartamente. (Gh. Ma
nea).

TIRNAVENI : 
In funcțiune — 

o instalație modernă
Pe marea platformă a Com

binatului chimic din Tirnăveni 
a fost pusă in funcțiune o nouă 
instalație de anhidridă cromică, 
produs care se utilizează pe sca
ră largă în industria coloranților, 
farmaceutică și, îndeosebi. în 
industria catalizatorilor. Insta
lația asigură Întregul necesar al 
economiei cu acest produs, pre
cum șl disponibilități pentru ex
port. Este de remarcat că aceas
tă nouă capacitate a industriei 
noastre chimice utilizează ca 
materie primă bicromatul de 
sodiu (produs în aceeași unita
te), într-un coeficient de peste 
98 la sută. (Gheorghe Giurgiu).
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Dialog cordial, la reședința rezervată inalților oaspeți români

Manifestări de profundă stimă
pentru înaltii soli ai poporului român

(Urmare din pag. I) 

Elena Ceaușescu și tovarășa Kim
- ’ «»-i. Un grup

de mașini lși con- 
marile bulevarde

drag și statornic

La tosirea pe aeroportul Sun An

artilerie în semn de salut. Coman
dantul gărzii de onoare prezintă to
varășului Nicolae Ceaușescu raportul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Kim Săng E 
trec apoi în revistă garda de onoare.

Miile de oameni aflați la aeroport 
ovaționează îndelung, scandind cu 

■ putere cuvinte de bun venit, aclamă 
pentru prietenia româno-coreeană. Ei 
au dat glas bucuriei de a-1 avea din 
nou în mijlocul lor pe conducătorul 
partidului și statului român, căruia 
îi dovedesc în chip emoționant stima 
deosebită și înalta prețuire ce i-o, 
poartă pentru neobosita sa activitate 
internațională, orientată ferm șl con
secvent spre Împlinirea aspirațiilor 
de pace, independență, suveranitate, 
prietenie și colaborare, spre făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

Atmosfera entuziastă fn care se 
desfășoară primirea acestei noi solii 
a poporului român este Întregită de 
acordurile muzicii, de vioiciunea și 
frumusețea dansurilor, de evantaiele 
simbolizînd poarta deschisă ospeției, 
de vesela policromie a florilor, 
baloanelor, eșarfelor — întreg an
samblul constituindu-se lntr-un an
trenant spectacol în aer liber.

în această ambianță prietenească, a 
cărei dominantă este afecțiunea față 
de înalții oaspeți din România, co
loana oficială de mașini, însoțită de 
motocicliști, părăsește aeroportul Sun 
An, îndreptîndu-se spre Phenian.

Coloana oficială se oprește la_ in
trarea în piața Namotdong 
Nufărului"), 
le tovarășilor 
și Kim Ir Sen 
roase pancarte 
sosit adresate solilor poporului 
mân. Mulțimea înconjoară cu 
dură pe înalții oaspeți. Un 
„comandant' 
bun venit al pionierilor Republicii 
Populare Democrate Coreene, 

(„Piața 
Alături de portrete- 

Nicolae Ceaușescu 
se află nume- 
cu urări de bun 

ro- 
căl- 

inimos 
prezintă raportul de

tlmp ce ansambluri de gimnastică 
execută spectaculoase piramide, sim
bolizînd buchete de flori ale primă
verii coreene.

De-a lungul întregului traseu stră
bătut, primirea inalților soli ai 
României socialiste s-a desfășurat 
într-o atmosferă de neasemuită bucu
rie, transformindu-se într-o adevă
rată sărbătoare populară. Zeci de 
mii de locuitori ai Phenianului flutu
ră stegulețe românești și coreene, 
agită buchete de flori, scandează 
urări de bun sosit, pe fondul unor 
nesfîrșite aplauze și ovații.

Un nou popas la Arcul de Triumf 
— edificiu nou, maiestuos, cu semni
ficații istorice, inaugurat recent, în 
cinstea celei de-a 70-a aniversări a 
zilei de naștere a tovarășului Kim 
Ir Sen. Monumentul* * a fost ri
dicat pe locul unde tovarășul 
Kim Ir Sen a rostit la 14 ’oc
tombrie 1945 o amplă cuvîntare in 
fața locuitorilor orașului Phenian, 
intr-o atmosferă de entuziasm și 
bucurie pentru realizarea actului eli
berării de sub dominație străină, la 
capătul unor lupte grele, desfășura
te de partizanii coreeni.

C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
premierul Consiliului Administrativ 
al R. P. D. Coreene, Pak Sen Cer, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, vice
președinte al R. P. D. Coreene, Hâ 
Dam, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, vicepremier al Consiliu
lui Administrativ, ministrul afaceri
lor externe, Kon Gin The, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, vice
premier al Consiliului Administrativ, 
președintele părții coreene In Comi
sia interguvemamentală consultativă 
în problemele relațiilor economice și 
tehnlco-ștlințifice dintre Republica
Populară Democrată Coreeană și Re
publica Socialistă România.

La ora 12.30 (ora locală), aeronava 
prezidențială a aterizat.

Uralele puternice ale mulțimii, 
care flutură stegulețe ale celor două 
țări, eșarfe multicolore, agită buche
te de flori, scandind „Bun venit, bun 
venit", marchează momentul în care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
ce Însoțesc pe secretarul general al 
partidului coboară scara avionului.

Tovarășul Kim Ir Sen șl soția, to
varășa Kim Săng E, adresează tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un călduros bun so
sit pe pămîntul R. P. D. Coreene.

Cei doi conducători de partid și de 
stat își string mîinile cu prietenie, se 
îmbrățișează. La rîndul lor. tovarășa

■njoară cu 
români, 

e de flori, 
i, fanfara 
ale Repu- 
. Republi- 
Coreene ; 
salve de

Oficialitățile Phenianului urează 
aici bun sosit distinșilor soli ai po
porului român, oferind ca ales dar o 
sculptură simbolizînd prietenia ro
mâno- coreeană.

O Imensă formație de dansatori, în 
costume românești și coreene — ală
turate în simbol al prieteniei 
desprind de coloanele arcului.

Totul vădește binecunoscuta 
talitate a poporului coreean, senti
mentele sale de înaltă stimă și pro
fundă prețuire față de poporul ro
mân, față de iubitul său conducător, 
pe care îl primește astăzi la Phenian 
ca pe cel mai 
prieten.

Coloana oficială 
tinuă drumul pe 
ale orașului, îndreptîndu-se spre cu
noscutul monument „Ciănlima".

— se

ospi-

străveche legendă coreeană vorbește 
despre „Ciănlima", calul înaripat 
care sfidează orice distante și ob
stacole simbolizînd astăzi ritmurile 
avîntate în construirea socialismului.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen răspund cu prietenie 
manifestărilor entuziaste ale mulți
mii aflate pe traseu. „Trăiască, Tră
iască !“, răsună din sute de piepturi 
aclamațiile pionierilor coreeni, ale 
căror reverberații se răspîndesc de-a 
lungul întregului traseu.

în desfășurarea memorabilului spec
tacol în aer liber — de fapt un bun 
sosit al întregului Phenian — un 
moment aparte a fost reprezentat 
de interpretarea cunoscutului cintec 
„Partidul, Ceaușescu, România".

★
la Phenian, la re- 
fost rezervată pe 
tovarășul Nicolae 

tovarășa Elena

După sosirea 
ședința ce le-a 
timpul vizitei, 
Ceaușescu și 
Ceaușescu au continuat dialogul cor
dial cu tovarășul Kim Ir Sen și to
varășa Kim Săng E.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl to
varășa Elena Ceaușescu 
cele mai calde felicitări 
Kim Ir Sen cu prilejul 
zilei sale de naștere.

Cei doi conducători de 
stat și-au exprimat bucuria de a se 
reîntîlni, de a continua cu acest pri
lej dialogul la nivel înalt, în folosul 
dezvoltării pe mai departe a colabo
rării dintre partidele și statele noas
tre, al întăririi prieteniei și solida
rității dintre popoarele român și 
coreean. >

Răspunzînd cuvintelor de mulțumi
re ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru primirea caldă și atentia deo
sebită rezervate oaspeților, tovarășul 
Kim Ir Sen a subliniat că. pentru 
poporul coreean, conducătorul parti
dului și statului nostru este cel mai 
apropiat prieten, fiecare vizită a sa 
fiind așteptată cu deosebită bucurie.

au adresat 
tovarășului 
aniversării

partid și de

președintele Comitetului Militar de Salvare Națională 
al statului Republicii Islamice Mauritania

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întîlnit, sîmbătă sea
ra, la Phenian, cu Mohamed Khou- 
na Ould Haidalla, președintele Co
mitetului Militar de Salvare Națio- 

i£ )

nălă și șef al statului Republicii Is
lamice Mauritania.

A luat parte tovarășul Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe.

A fost de fată comandantul Ahmed 
Ould Minnih, membru al Comitetu
lui Militar de Salvare Națională, mi
nistrul afacerilor externe și coope
rării.

în cadrul lntîlniril a fost aprecia
tă pozitiv evoluția relațiilor de prie
tenie și cooperare dintre România și 
Mauritania în diferite domenii de 
interes comun, subliniindu-se dorin
ța celor două țări de a acționa pen
tru amplificarea acestor raporturi pe 
■multiple planuri.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat că așteaptă cu interes vizita 
președintelui Republicii Islamice 
Mauritania în România și și-a expri
mat convingerea că dialogul la nivel 
înalt ce va avea loc cu acest prilej 
va reprezenta un moment de o im
portanță deosebită pentru strînge-

a primit pe consilierul
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la Phenian, în 
după-amiaza zilei de sîmbătă, pe 
Mamdouh Salem, consilier al pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
fost prim-ministru.

A participat tovarășul Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe.

Cu acest prilej, președintelui 
Nicolae Ceaușescu i-a fost transmis 
un mesaj din partea președintelui 
Republicii Arabe Egipt, Hosni Mu
barak, împreună cu cele mai căldu
roase urări și sentimente, iar po
porului român urări de progres și 
prosperitate.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Arabe Egipt 
cele mai bune urări, iar poporului 
egiptean urări de pace și bunăstare.

în cadrul întrevederii, reprezen
tantul președintelui Republicii Arabe 
Egipt a subliniat înalta apreciere pe 
care președintele Hosni Mubarak, 
guvernul și întregul popor egiptean 
o acordă contribuției președintelui 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
relațiilor româno-eglptene, la pro
movarea cauzei păcii și Înțelegerii 
Între popoare, în mod deosebit pen
tru activitatea sa Îndreptată în di- 

rea prieteniei și colaborării dintre 
cele două țări și popoare.

Totodată, în cadrul întrevederii au 
fost abordate unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale, evi- 
dențiindu-se necesitatea intensifică
rii eforturilor pentru promovarea 
unei politici de pace, destindere și 
colaborare, pentru încetarea cursei 
Înarmărilor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, pentru lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. în acest cadru s-a evidențiat 
importanța unității și solidarității 
țărilor în curs de dezvoltare, țărilor 
nealiniate, țărilor mici și mijlocii în 
lupta pentru o colaborare bazată pe 
egalitate, pe respectarea indepen
denței naționale, neamestecului în 
treburile interne șl avantajului reci
proc, pentru pace, destindere șl 
securitate internațională.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

1

președintelui R. A. Egipt
unei păci globale, 
!n Orientul Mijlo-

recțla Instaurării 
juste și durabile 
ciu.

Au fost subliniate cu satisfacție 
bunele raporturi statornicite intre 
cele două popoare și țări, dorința 
comună de a adîncl prietenia și co
laborarea reciproc avantajoasă.

în cadrul întrevederii a fost subli
niată necesitatea de a se acționa 
pentru crearea unui climat de pace 
în Orientul Mijlociu și de a se face 
totul pentru a se asigura retragerea 
Israelului din Sinai pînă la 26 apri
lie a.c., pentru întărirea suveranității 
depline a Egiptului asupra Sinaiului.

S-a relevat imperativul de a se 
acționa pentru realizarea unei păci 
globale, juste șl durabile In Orien
tul Mijlociu, pentru o soluționare 
politică, care să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate in 1967, la rezolvarea problemei 
palestiniene, inclusiv la crearea unui 
stat palestinian independent.

A fost reliefată hotărîrea României 
de a acționa in continuare In această 
direcție, cu convingerea că rezolva
rea problemelor ce confruntă Orien
tul Mijlociu ar avea o importanță 
deosebită nu numai pentru această 
zonă, ci și pentru climatul politia 
internațional.
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! DIVERS!
Inginerul artist
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Inginerul proiectant Grigare 
Dejeu, de la Institutul de ingi
nerie tehnologică și proiectare 
pentru industria chimică, filiala 
Cluj-Napoca, și-a pus „semnă
tura" pe multe din obiectivei» 
industriale înălțate in această ra
mură. El mai are insă o pasiu
ne : pictura. Multe din lucrările 
lui au fost prezente in expoziții 
din tară și de peste hotare. Te
mele preferate : istoria și fru
musețile patriei, realitățile de 
azi, florile. De curind, el a do
nat Arhivelor Statului din Cluj- 
Napoca lucrările „Mihai Vitea
zul la Călugăreni", „1 Decem
brie 191S" și „File de istorie". 
La ultima ediție a Festivalului 
național „Cintarea României" a 
obținut premiul 1 cu lucrarea in
titulată „Țăranca".

Țăranca din imagine nu este 
altcineva decit. mama lui, ea 
insăși laureată a aceluiași fes
tival, împreună cu grupul fol
cloric din comuna Valea Drăga- 
nului.

Peripețiile 
unei statuete

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

— Viața politici a țării, existența 
socială au devenit personajul de prim 
plan al romanului contemporan. 
V-aș ruga să ne răspundeți la între
barea : ce faeton au determinat apa
riția in flux, în ultimii ani, a unui 
mare număr de romane social-poli- 
tice care s-au bucurat de un amplu 
succes public ?

— Intr-adevăr, epica din România 
contemporană — și am putea aminti 
fără teama de a greși și literatura 
dramatică — excelează printr-o sen
sibilitate tot mai fecundă în aborda
rea problemelor fundamentale ale 
vieții social-politice. a preocupărilor 
actuale ale omului constructor al so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. De fapt, cred că este vorba 
de abordarea și oglindirea artistică 
intr-o manieră revoluționară nouă, 
mai profundă, mai cuprinzătoare și 
mai autentică a acestei proble
matici. Este urmarea și concretizarea 
firească a activității de creație a 
scriitorilor angajați, desfășurată in 
climatul democratic al vieții literare, 
care tin pasul cu cerințele actuale 
privind mai curajos și drept în față 
adevărurile vieții, uneori tensionate, 
din trecutul apropiat și din prezent, 
conflictele etice și morale ale omu
lui de azi. Am putea cita o listă 
întreagă a celor mai buni dintre 
scriitori, tineri șl virstnicl, al căror 
Interes deosebit pentru problemele 
sociale și politice s-a concretizat in 
opere de valoare, dar evident, din 
motive de spațiu amintesc doar pe 
clțiva : Dumitru Radu Popescu, Con
stantin T°iu, Dumitru Popescu, Dinu 
Săraru, Paul Anghel, Ion Lăn- 
crănjan, Bălint Tibor, Augustin 
Buzura. Bodor Păi. Romulu» Guga, 
Mircea Clobanu. Molnâr H. Lajos, 
care, recent, au pus pe masa citi
torului romane care au trezit un 
foarte larg ecou (iar unii șl litera
tură dramatică excepțională).

Să mă reîntorc însă la factorii ce 
au generat apariția unui asemenea 
număr mare de romane social-poli
tice de mare succes. Nu ne putem 
închipui romanul de azi scris în 
România, bogăția sa ideatică și es
tetică fără adevărata renaștere în 
construcția socialistă a patriei, al 
cărei început l-a marcat Congresul 
al IX-lea al partidului, fără prin
cipiile promotoare de energii crea
toare noi promovate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fără indicațiile

sale care au creat și creează climatul 
unei creații libere, degajate de 
închistare și dogmatism. Dezvoltarea 
democrației socialiste pe toate 
tărimurile vieții sociale a stimulat 
abordarea unor teme uneori crezute 
tabu, tratarea curajoasă și veridică 
a problemelor omului și comunității 
sale, la un înalt nivel artistic, tn- 
tr-un limbaj franc, străin de ma
niera conformistă.

Bineînțeles că relația dintre creator 
și orinduirea socială care garantează 
libertatea de creație nu este o re
lație mecanică. Creația scriitorului 
este un proces sufletesc complicat 
care se perindă și se scurge adeseori 
prin rîulete ascunse pînă ce, în 
sfîrșlt. apare în toată strălucirea sa.

manență exclusivistă a unor stiluri 
și forme artistice. Iată, de pildă, 
cîțiva autori maghiari din România 
și romanele lor apărute recent: 
Molnâr H. Lajos — „Donki Akos", 
Gyorfi Kălmăn — „A visszatekintfi", 
Măzes Attila — „Egyidejuscgek", 
Bogdan Lăszlă — „Cimeremben kât 
hattyu". Kâli Istvăn — „Akinek 
megbocsăjtok". în legătură cu acești 
autori trebuie să spun că aparțin cu 
toții generației celei mai tinere a 
scriitorilor maghiari din România, că 
și-au prezentat scrierile abia de 
cîțiva ani și datorită muncii lor con
secvente si sirguincioase au reușit 
să dobîndească foarte repede apre
cierea unui public larg.

— Talentul este, desigur, obligate-

Convorbire cu HAJDU Gyozo

Este firesc deci că romanul social 
din România, în condițiile favorabi
le, sociale și politice, determinante 
care s-au creat, a înflorit pentru că 
cele mai autentice talente și-au do- 
bîndit liniștea lăuntrică necesară 
creației, s-au eliberat de prejudecăți, 
de cunoscutele rele ale dogmatismu
lui, schematismului și șablonului, de 
obișnuința de a ocoli problemele 
complicate și au putut beneficia din 
plin de o atmosferă de creație bună, 
sănătoasă, fără nori, cum este cerul 
senin.

— Convergența tematică și diversi
tatea estetică sint concludente pentru 
literatura noastră de azi. Cum se re
flectă in literatura maghiară din 
România noua condiție umani a 
muncitorilor și țăranilor ?

— Evident, constatînd această rea
litate observăm implicit că s-au 
profilat, intr-o strînsă interdepen
dență, individualități și structuri li
terare dintre cele mai diverse, că 
are loc împlinirea, validarea unor 
gusturi, moduri și modalități sti
listice fundamental deosebite care se 
întregesc reciproc. Este o cucerire 
de ordin literar și politic pentru că 
de fapt aici este vorba de libertatea 
creației angajate, de democratizarea 
gîndirii noastre literare, de respirația 
liberă a literaturii din patria noastră 
care — includ aici firesc și litera
tura naționalităților conlocuitoare — 
nu mai cunoaște fenomenul de re-

riu pentru un scriitor. V-aș întreba : 
talentul implică reușita, succesul 
public ?

— Este de la sine înțeles că 
talentul autentic este obligatoriu 
pentru un scriitor, dar dacă el nu 
se îngemănează cu o profundă cu
noaștere a realităților, cu o viziune 
largă clădită pe o cultură temeinică, 
cu solide cunoștințe profesionale si. 
înainte de toate, cu o conștiință an
gajată, revoluționară, generată de 
concepția cea mai înaintată a epocii, 
sau, dacă talentul nu Înseamnă și o 
muncă neîntreruptă, responsabilă, 
exactă și sistematică, talentul Iși 
pierde vigoarea, imaginația artistică 
se ofilește și scriitorul lșî pierde, 
vrînd-nevrînd, importanta. Poate că 
e cazul să mai adaug ceva la răs
punsul dat la întrebarea anterioară. 
Tinerii romancieri despre care am 
amintit — și evident nu numai el 
— au prezentat în creațiile lor, 
sincer, autentic, fără iluzii și uneori 
în culori surprinzător de crude, viata 
muncitorilor și a țăranilor aflati pe 
drumul cooperativizării, dar fiecare 
rînd al lor care descrie o împreju
rare sau alta demonstrează la nivel 
artistic umanismul orinduiril noas
tre. Talentul își trage forța și vi
talitatea azi din simțul de răspunde
re al omului de litere, pătruns de 
umanismul socialist.

— Vă propun <d vorbiți despre ro-

Iul criticii literare în promovarea 
valorilor artistice.

— Poate că ar trebui să răspund 
cu un șir de gînduri teoretice, dar 
mi se pare mai indicat ca în a- 
ceastă convorbire să semnalez doar 
una din sarcinile fundamentale ale 
criticii literare din țara noastră. Uni
tatea ideatică, ideologică și morală 
a literaturii noastre implică diversi
tatea și varietatea structurii litera
re, aspirații de ordin stilistic sau de 
gust, modalități și concepții care. In 
pofida faptului că sint opuse unele 
altora, nu încetează să se condi
ționeze reciproc. Sînt însă și cazuri 
în care asemenea tendințe și curente 
estetice creatoare, profund deosebite 
unele de altele, ajung — în inte
riorul sferei de Idealuri a umanis
mului socialist — să se confrunte 
deschis, să se lapseze într-o dispută. 
Așa este normal, așa este sănătos, 
pentru că numai din confruntarea 
sinceră, curajoasă și principială din
tre mai multe orientări artistice, mo
dalități ale artei se poate desprinde 
acea etapă superioară a dezvoltării, 
care poartă în sinea ei germenii 
noii calități. La noi insă, cîteodată 
(sau poate chiar prea des...), concu
renta rodnică, sănătoasă, imperios 
necesară dintre diferitele tendințe 
de ordin estetic este substituită de 
ciorovăiala dintre anumite persoane, 
individualități literare. Tocmai de 
aceea trebuie să sprijinim exercițiul 
critic care. întoreînd spatele unor 
capricii de gust îmbinate cu preju
decăți și părtiniri fățișe, ajunge la 
configurarea, la promovarea unor 
judecăți de valoare bazate pe o con
cepție estetică fermă.

Se spune că leagănul scriitorului 
este legănat de mîna unei zîne 
pline de viclenie, care strecoară în 
leagăn și daruri fatale, aducătoare de 
mari nenorociri: vanitatea si invidia. 
Judecind după unele semne și dispu
te, vicleana zînă a fost cam prea 
darnică cu aceste două daruri In ți
nuturile literaturii noastre. Cred că 
trebuia să ajungem acolo îneît. ex- 
tirpind complet invidia si vanitatea 
din sufletele noastre, să ne putem 
răsfăța in voie în respectul reciproc 
și receptivitatea sensibilă fată de 
realizările celorlalți. Să ne putem 
entuziasma unii pentru valorile 
celorlalți.

Al. POPESCU

PREMIERELE CINEMATOGRAFICE 
ALE SĂPTĂMlNII

• INGHIȚITORUL DE SĂBII, producție a Casei de filme 1. Scenariul 
șl regia - Alexa Visarion. Un film inspirat din schițele lui Alexandru Sahia • 
recreează cu mijloacele celei de-a șaptea arte tensiunea dramatică a vieții 
unor oameni simpli. In distribuție : Mircea Albulescu, George Constantin, 
Victor Rebenciuc, Ștefan lordache, Mitică Popescu, Leopoldina Bălănuța, 
Tamara Buciuceanu-Botez, Octavian Cotescu și alții. La cinematografele 
Scala, Modern, Excelsior.

• ORCHESTRA FĂRĂ NUME, producție a studiourilor bulgare. Regia
- Lludmil Kirkov. Comedie muzicală cu accente satirice, Inspirată din viața 
contemporană. Cinema Central.

• IN SPAȚIU. Producție a studiourilor americane. Scenariul șl regia - 
Peter Hyams. Film științifico-fantastic cu acțiune de factură polițistă desfă
șurată pe un satelit al planetei Jupiter. In rolul principal, cunoscutul actor 
Sean Connery. La cinematografele Patria, Festival, Favorit

• ATENȚIE LA PANA DE VULTUR. O comedie western, producție a 
studiourilor italiene, în regia lui Michele Lupo. In rolul principal — „buldo
zerul**  Bud Spencer. La cinematografele București, Melodia.

DEZVOLTAREA iNVĂfĂMlNTULUI LICEAL
In mediul rural

• Peste 500 000 de viitori liceeni • Treapta I de liceu In 
aproape toate comunele țării • Clase cu profil industrial- 
agricol.
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In timpul unor lucrări edilita
re la Alba lulia, un excavator a 
scos din pămint in cupa sa a- 
ceastă statuetă reprezentind o 
cetățeancă romană. Cupa exca
vatorului a răsturnat statueta 
de piatră intr-o autobasculantă. 
Aflindu-se prin apropiere și ob- 
servind statueta, pioniera An
gela Ciobu l-a rugat pe șofer 
s-o ia și pe ea pină la locul in 
care descarcă bascula. Acolo, 
împreună cu fratele ei Dorin și 
cu colegul Rusu Emil, Angela a 
adăpostit statueta intr-un loc 
mai ferit, pentru a o duce a 
doua zi la muzeu. Dar, stupoa
re : un buldozer a impins, 
peste noapte, pămintul basculat, 
creind o adevărată movilă.

Două zile la rind, cei trei au 
răscolit pămintul pină au recu
perat prețioasa lor comoară. 
Găsind-o deosebit de valoroasă, 
specialiștii au expus-o la Mu
zeul Unirii din Alba lulia. Pu
teți s-o vedeți.

IGIENA OCHIULUI
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Mori șea 
de pe bloc

Odată mutat in casă nouă, in
tr-un bloc din cel mai tinăr 
cartier al municipiului Piatra 
Neamț, Petru Fintinaru, de me
serie frezor la Întreprinderea 
forestieră de exploatare și 
transport din localitate, s-a gin- 
dit să devină „autonom din 
punct de vedere energetic". Din 
materiale aruncate și recupera
bile, el și-a meșterit o micro- 
centrală electrică eoliană, pe 
care a instalat-o pe blocul In 
care locuiește. Cu ajutorul ei 
iși asigură nu numai consumul 
casnic din apartamentul propriu, 
ci și un surplus de ener
gie pe care acesta s-a gindit 
s-o folosească la iluminatul ca
sei scărilor. Pentru cine doreș
te să vadă și „pe viu" originala 
morișcă de pe bloc, iată adresa: 
Strada 23 August, bloc D-ll, 
Piatra Neamț.
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— Stimate tovarășe profesor, în 
peste cinci decenii de activitate ați 
format zeci de generații de specia
liști, ați contribuit prin lucrările 
dumneavoastră originale la creșterea 
prestigiului cercetării medicale în 
țară și peste hotare, fiind ales — ca 
o confirmare — în numeroase orga
nisme științifice de specialitate. Pen
tru că sinteți un participant activ la 
progresele biomedicale care au redus 
semnificativ suferințele ochilor, vă 
rugăm șă amintiți cîteva dintre 
aceste progrese.

— Realizările cele mai spectacu
loase in oftalmologie sînt legate de 
eradicarea unor boli grave ale ochi
lor care puneau in pericol un simț 
atît de important cum este vederea. 
Trahomul, care afectează a șasea 
parte din populația globului și repre
zenta. altădată, peste 50 la sută din 
cazurile spitalizate la noi în țară, 
este o boală eradicată, lichidată as
tăzi. Cataracta, care altădată ducea 
la pierderea vederii, este azi operată 
cu succes in orice spital, unde avem 
excelente servicii chirurgicale și o- 
peratori de înaltă calificare. Glauco- 
mul, diagnosticat și tratat la timp, 
corect, nu mai constituie în zilele 
noastre o problemă de nerezolvat 
medical.

— Nu este greu de observat că în 
zilele noastre poartă ochelari un nu
măr mai mare de oameni decît la 
începutul secolului. Putem considera 
că folosirea ochelarilor este un pro
ces firesc, biologic 7

— Ochiul, ca toate celelalte orga
ne, țesuturi și celule, suferă în cursul 
vieții modificări regresive. Aproape 
toate țesuturile sale suferă transfor
mări după maturitate, unele mult 
mai devreme, de la vîrsta de 8—10 
ani, cînd cristalinul începe să-și mo
difice elasticitatea și puterea de a- 
comodare.. Pentru lucrările de minu
țiozitate, executate la o distanță de 
25 cm, un ochi normal trebuie să facă 
un efort de acomodare de 4 dioptrii, 
dar treptat, cu virsta, el nu mai poa
te să facă acest efort — devenind 
presbit — și de aceea are nevoie să 
fie ajutat de ochelari. La vîrsta de ' 
10 ani, această putere este de 14 
dioptrii, ajungînd la 40 de ani la zero 
pînă la o dioptrie, adică dispare a- 
proape complet posibilitatea sau ca
pacitatea de adaptare a ochiului și a- 
tunci, firesc, sint necesari ochelarii.

— Cu toate acestea, multe persoane

au rețineri, fie din motive estetice, 
fie din convingerea că, punînd oche
lari, vederea slăbește mai rapid.

— Ambele puncte de vedere sînt 
greșite și lipsite de fundament știin
țific. Există persoane de 48—50 de 
ani care, adresîndu-se prima dată 
oftalmologului, râmin foarte mirate 
cînd acesta le recomandă, de la în
ceput, ochelari cu 3—4 dioptrii. Dacă 
ele ar fi venit cu 4—5 ani mai de
vreme, ar fi evitat obosirea ochilor 
și o serie de simptome legate de a-

•OMUL și viata 
; RAȚIONALĂ «

Convorbire cu prof. dr. docent
Petre VANCEA

membru corespondent al Academiei

cest fenomen : dureri de cap, înce- 
țoșarea vederii, oboseala la citit etc., 
senzații care dispar după o perioadă 
de odihnă deoarece nu sînt generate 
de leziuni organice, ci doar de efor
turile de acomodare ale ochiului.

— Există o legătură directă între 
vîrsta și diminuarea simțului ve
derii 7

— Cele mal Importante modificări 
constatate în îmbătrînirea ochiului 
sînt de ordin biochimic și ele se pro
duc adesea în copilărie sau chiar ne 
naștem cu ele. Un număr de boli o- 
culare ce apar încă la nou născuți 
pot fi înlăturate prin cunoașterea la 
timp a acestor tulburări și tratarea 
lor imediată și corectă. De aceea am 
susținut și susțin că încă în mater
nitate este necesară examinarea noi
lor născuți de către medicul oftal
molog.

Apoi, pe parcursul vieții, apar di
ferite simptome de suferință ale o- 
chilor de care este bine să luăm cu
noștință cit mai repede și, cu aju
torul medicului specialist, să le re
mediem. Conjunctivitelor, micilor iri- 
tații ale ochilor să li se acorde grijă, 
pentru a nu evolua și genera compli
cații mai greu de tratat. Părinții,

profesorii trebuie să observe dacă 
copiii fac eforturi la citit, dacă în
chid ochii cînd privesc la distanță 
ori se apropie prea mult de carte, de 
caiet etc. și să facă apel la oftalmo
log. Televizorul, iluminatul cu lămpi 
cu neon pot servi ca mijloc de diag
nosticare a unor suferințe ale ochi
lor. Dacă cineva se plinge că ecra
nul de televizor sau acest iluminat 
îl deranjează, ii produce un discon
fort al vederii, in mod categoric are 
o suferință a conjunctivei ochiului 
sau un viciu de refracție de care nu 
știe sau care nu a fost bine corec
tat. După tratament, aceste persoane 
nu vor mai avea nici o supărare in 
timpul vizionării sau lucrului.

— Este o realitate că în toată lu
mea, astăzi, miopia este mai răspîn- 
dită ; cum se explică acest feno
men ?

— Oamenii zilelor noastre citesc 
mult mai mult decit în trecut și au 
preocupări profesionale de mare fi
nețe, care solicită simțul vederii. In 
timpul unor astfel de activități care 
presupun lucru de aproape (citit, bro
dat, culegerea literelor in tipografii, 
mînuirea unor piese și aparate deli
cate) apar o serie de modificări, la 
început la nivel biochimic, apoi or
ganic. Problema se remediază însă 
imediat utilizînd ochelari adecvați.

Se constată însă o creștere a frec
venței glaucomului : tensiunea ocu
lară mărită sau hipertensiunea glo
bului ocular. Pînă nu de mult se 
considera că glaucomul este o boală 
a vîrstei înaintate. In realitate, glau
comul poate începe la vîrsta de 25 
ani fără ca cel suferind să-și dea 
seama de aceasta. Abia după 7—8 
ani, de la începutul bolii, ea se face 
simțită, deci tîrziu, cînd s-au produs 
deja modificări ireversibile, cum ar fi 
atrofia nervului optic. Prevenirea 
glaucomului este posibilă prin con
sultarea oftalmologului, care măsoa
ră și constată dacă tensiunea ocula
ră este mărită în globii oculari. Pen
tru prevenirea în masă a glaucomu
lui este necesar ca medicii să meargă 
în întîmpinarea bolnavilor, să nu îi 
aștepte in cabinet, să organizeze de
pistări in masă, așa cum se organi
zează, cu succes, acțiuni ample pen
tru prevenirea bolilor cardiovascu
lare.

Elena MANTU

în atenția 
conducătorilor auto 

profesioniști
Administrația Asigurărilor de 

Stat — ADAS — aduce la cu
noștința conducătorilor auto 
profesioniști că au posibilitatea 
să contracteze asigurarea facul
tativă de răspundere civilă auto 
la responsabilii cu asigurările 
din unitățile socialiste, agenții 
și inspectorii de asigurare sau 
direct la orice unitate ADAS.

Totodată, ADAS recomandă 
conducătorilor auto profesioniști 
care au contractată această a- 
sigurare să posede asupra lor, 
permanent, contractul de asigu
rare încheiat, pentru a putea fl 
prezentat, tn cazul lntîmplării 
unui eveniment asigurat nedo
rit, organelor de miliție care 
constată accidentele de circu
lație.

Invățămîntul liceal va primi, în 
această toamnă, cea mai numeroa
să generație de elevi — peste 
500 000. Ei vor lua loc în băncile 
claselor a IX-a (treapta I) de liceu, 
care se organizează atît în licee de 
sine stătătoare, cît și în școli cu 
clasele I—X, din mediul urban și 
rural.

Ca și tn anul școlar precedent. în 
viitorul an de studiu învătămîn- 
tul liceal (treapta I) din mediul ru
ral va cunoaște o dezvoltare accen
tuată. Dacă in acest an școlar 
treapta I de liceu a funcționat în 
școlile din peste 1 500 comune, se 
preconizează ca rețeaua acestora să 
se extindă și mai mult și să cu
prindă, practic, toate comunele tă
rii in care există mai mult de 
25 elevi absolvenți ai clasei a 
VIII-a. adică încă 723 comune. A- 
ceste unități liceale au profil in- 
dustrial-agricol. iar acolo unde 
există condiții adecvate de practi
că și profil mecanic sau electroteh
nic.

Pentru o mai strînsă legătură 
între diferitele trepte ale sistemu
lui nostru de învățămînt, cît si 
pentru îmbogățirea conținutului 
științific și educativ al procesului 
de învățămînt, pentru ridicarea 
continuă a nivelului de pregătire a

elevilor, liceele de la sate, ca si 
școlile cu clasele I—VIII (X) din 
comune și sate vor fi patronate de 
instituții de învățămînt superior și 
facultăți din componenta acestora, 
de licee din orașe. Astfel, cadre 
didactice universitare, cercetători 
științifici din institutele subordo
nate Ministerului Educației și In- 
vățămîntului și profesorii din licee
le de la orașe — îndeosebi de la 
disciplinele limba română, matema
tică. fizică, chimie, biologie, desen 
tehnic și disciplinele de specialita
te tehnică — vor susține în unită
țile patronate lecții, lucrări de la
borator și alte activități practice, 
demonstrații privind modul de in
tegrare în lecții a tehnologiilor mo
derne. de utilizare efectivă a mij
loacelor de învățămînt existente 
în dotarea școlilor respective. De 
asemenea, în cadrul „zilelor meto
dice", profesorilor și maiștrilor in
structori din liceele și școlile din 
mediul rural li se va acorda asis
tentă de specialitate și metodologi
că prin acțiuni de perfecționare 
la cercuri pedagogice, cursuri șl 
demonstrații practice, dezbaterea 
unor capitole mai dificile din ma
nuale etc.

Florica DINULESCU

BULETINUL DE IDENTITATE
— Andreiaș Gabriel 1
— Prezent!
Un adolescent se ridică 

din bancă și pășește în 
fața clasei, spre catedră, 
unde i se inminează, pen
tru prima oară in viață, 
buletinul de identitate, 
însoțit de o caldă strin- 
gere de mini și urări 
de... bun cetățean !

Rind pe rind, elevi care 
au trecut pragul celor 14 
ani primesc din partea 
ofițerului de miliție docu
mentul ce le stabilește 
identitatea și domiciliul, 
dar care le conferă și 
drepturi șl obligații civice.

Emoționată, Arina Savu, 
elevă in clasa a VIII-a 
C a Școlii generale nr. 1 
din Capitală, ne-a spus : 
„Este primul nostru pas 

viața de cetățeni. De

acum înainte avem și noi 
răspunderi mai mari față 
de învățătură, față de fe
lul in care ne comportăm, 
față de pregătirea pentru 
muncă și pentru viață".

— Ce orei să fii cind 
vei fi mare, Arina 7

— Vreau să fac aero
nautica. Pasiunea am 
moștenit-o de la tata, care 
e inginer mecanic la 
TA ROM.

Mi-am imaginat o clipă 
adolescenta în uniformă 
albastră de școlăriță din 
fața mea construind, așa 
cum își dorește, aero
nave. Și de ce nu?

Arina era doar una din 
zecile de adolescente și 
adolescenți care umpleau 
clasa, devenită neincăpă- 
toare, a Școlii generale

„Vasile Alecsandri" din 
Capitală. Pe pereți — 
harta țării și portretul 
președintelui României, 
iar la ferestre — perde- 
luțe fine, cusute cu mo
tive naționale, șt în fața 
lor — un pian care, cu pu
țin timp în urmă, dăruise 
celor adunați reale clipe 
de înălțare spirituală da
torită măiestriei a două 
școlărițe, poate viitoare 
pianiste. Atît ambianța, 
cadrul de desfășurare, cit 
și programul artistic sus
ținut de elevii școlii se 
vor grava in memoria ti
nerilor ca momente de 
neuitat. Pe care organi
zatorii de la Serviciul de 
evidență a populației 
le-au însoțit cu sfaturi Și 
recomandări despre con-

duita tn familie, la școa-^ 

lă, în societate, despre 
drepturile și îndatoririle 
proaspeților posesori ai 
buletinului de identitate.

Actul luminării primu
lui buletin ar fi putut să 
fie un moment de rutină, 
desfășurat in fața unui 
ghișeu. Dar de o vreme 
încoace el se transformă 
într-o frumoasă și instruc
tivă lecție de civism, in
tr-un moment solemn 
dăruit tinerilor ajunși la 
virsta asumării conștiem • ■ 
te a răspunderilor ce le 
revin ca c-.etăfem chemați 
sa continue opera con 
structivă a. înaintașilor să 
ctitorească România ’de 
miine.

Gabriela BONDOC

/

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scîntell"

I.

doar împreună

£iobanescu

seamă familia 
nu vroiau, n-a-

că și devenea subiect de sudălmi. Nu
că în ultima vreme nu se prea găsea

expuse 
— fie

Pricini găsea 
Costică, cite vrei. Ca mai toți bețivii.

O sentința... 
și mai multe 

concluzii
...tn septembrie 1979, prin jocul absolut 

Inocent al întîmplării, Mutu Lucia era 
transferată în interesul serviciului de la 
l.C.L. Textila 1 la l.C.L. Textila 2. Ca vin- 
zătoare-încasatoare. Patru luni mai tîr
ziu insă avea să fie promovată gestionară. 
Din motive care ne scapă : pentru simplul 
fapt că n-au interesat instanța de jude
cată. Și, în consecință, nu pot fi nici măcar 
deduse din cuprinsul dosarului penal nr, 
522/1981, soluționat recent la judecătoria 
sectorului 2. (Dosar pe a cărui copertă stau 
scrise, alături de numele inculpatei Mutu 
Lucia, și infracțiunile pentru care a fost 
condamnată. Rețineți : delapidare, negli
jență in serviciu, fals material, uz de fals 
și vinzare cu suprapreț). Știm însă cel pu
țin unul din motivele pentru care respec
tiva promovare ar fi putut — măcar — să 
intîrzie : nu trecuseră bine două luni de la 
data transferului cînd, la un control de 
rutină, în raionul unde lucra se constată 
un inexplicabil plus in gestiune de 12 974,50 
lei. După care, de la „plus" 12 000 pînă la 
minus — exact — 33 571,40 lei nu mai avea 
să treacă decît un an și citeva luni.

N-am zăbovit și nici nu vom zăbovi asu
pra acestui caz doar pentru a pune în ba
lanță argumentele pro și contra promovă
rii unei gestionare — chiar dacă problema 
ca atare nu este deloc lipsită de importan
ță atîta vreme cit a promova, sau nu, pe 
cineva gestionar înseamnă de fapt a în
credința sau nu cuiva o parte din avutul 
nostru, al tuturor. Nici pentru a demonstra 
cît de scurt este uneori drumul de la „ciș- 
tig" la pagubă. Fără ghilimele. Mai impor
tante credem a fi în acest caz unele con-

duzii și învățăminte care se impun aten
ției generale — NEAPARAT — „judecind" 
modul și condițiile In care au fost săvîrși- 
te cele 5 infracțiuni.

...Cum spuneam, în mai 1981, la magazi
nul de galanterie din str. Garibaldi nr. 122 
se face un inventar de control, în urma că
ruia la raionul de articole pentru copii, 
gestionat de Mutu Lucia, se constată : 1) o 
lipsă în gestiune în valoare de 33 571,40 lei; 
2) că gestionara era și vînzătoare și casie
riță — de unde și posibilitatea de a sus
trage contravaloarea mărfurilor pe care le 
vindea ; 3) la numeroase articole 
spre vînzare prețul era modificat 
prin tăierea porțiunii pe care fusese marcat 
de către producători prețul legal de desfa
cere și înscrierea unui preț mai mare, fie 
prin lipirea pe etichetă a unei benzi de 
hîrtie pe care se ștanțase alt preț. Firește, 
tot mai mare.

Posibil ? Posibil, va susține — intr-o 
adresă transmisă instanței de judecată — 
conducerea întreprinderii : „...evidența măr
furilor care se desfac se ține numai global 
valoric..." Există și alte moduri de evidență 
a mărfurilor ? Există. Dar nu se practică 
(De ce, nu știm). La fel cum există și obi
ceiul — dacă nu cumva este chiar o regulă 
— ca in asemenea unități vînzător și ca
sier să nu fie una și aceeași persoană. Din 
motive absolut identice cu cele consemnata 
de organul de control în cazul gestiunii 
Mutu Luda : posibilitatea de a sustrage 
contravaloarea neinregistrată a mărfurilor 
vîndute.

Pînă aici, lucrurile sînt, așadar, foarte 
clare. Din punct de vedere al evidentei 
contabile a mărfurilor și al organizării des
facerii practica de la l.C.L. Textila 2 fă
cea posibilă săvirșirea infracțiunilor amin
tite. Ne întrebăm Insă — deloc retoric — 
cum a fost totuși posibil ca o vinzătoare 
să modifice prețurile de pe etichete, să 
Stanțeze alte prețuri pe etichete, să expu
nă mărfurile cu asemenea etichete contra
făcute 7 Și toate acestea, într-un magazin 
unde nu lucra ea singură — în unitate mai 
funcționează alte trei raioane. Intr-un ma-

gazin care avea — și nu numai în schemă — 
pe lingă alți vînzători și un șef de unitate. 
Ale cărui atribuții de serviciu nu se re
duc, cu siguranță, doar la stabilirea pe
rioadei optime cind poate să plece in con
cediu femeia care mătură prin magazin.

...în fine, acestea sînt faptele — pentru 
care, cel puțin, infractoarea „dovedită" 
și-a primit pedeapsa meritată. Dar, cum 
spuneam, pe lingă sentință, se mai relie
fează și alte concluzii atit în ce privește 
ambianța atît de discretă a respectivei uni
tăți comerciale, cît și unele aspecte mai 
generale privind organizarea unor unități 
comerciale. Concluzii pe care pot și trebuie 
să le tragă factorii de resort...

O garsoniera, 
epilog la... 
dosarele 

alcoolului ?
Despre Carp Constantin, colegii de mun

că, conducerea Grupului 4 de șantiere nu 
aveau decât cuvinte de laudă : un fierar-be- 
tonist priceput, un meseriaș conștiincios, 
disciplinat. Și era. Intr-un anume fel, fi
resc să fie așa, cită vreme în ceea ce pri
vește munca, șantierul, ce era al lui era al 
lui. Pe de o parte. Și pentru că, pe de altă 
parte, ce alte „daruri" mai avea Carp cel 
mai mulți nici nu știau. Iar ceilalți se fă
ceau că nu știu : mergeau 
la băutură.

Vecinii însă, și mai cu 
Bucur, de la parter, vroiau 
veau cum să nu știe ce îi poate pielea lui 
alde Costică. Mai cu seamă cind aveau ghi
nionul să dea nas în nas cu el în zi de 
leafă. Și cum să nu te întîlnești cu cineva.

care cînd vine, pleacă trece prin fața ușii 
tale !

Motive de ceartă n-aveau.
Insă ,__  _ __ __
Din te miri ce. Doar să-i fi ieșit cineva în 
cale 
mai
cine. Mai ales după ce cu toții îi învățase
ră năravul. Cum 11 auzeau că vine, și îl 
auzeau de departe, oamenii intrau pur și 
simplu în casă, incuiau grăbiți ușa după ei, 
și așteptau pină cind nu-1 mai auzeau sudu- 
indu-și nici nevasta. Semn că l-a luat som
nul.

Politica struțului adoptată în unanimita
te pe de o parte de colegii de muncă (ci
tește de... circiumă), pe de altă parte de 
vecini (este adevărat, din motive absolut 
diferite), chiar dacă a redus numărul scan
dalurilor, nu s-a dovedit a avea cine știe 
ce valențe educative. Dimpotrivă, pe Carp 
Costică abia l-a întărîtat. Și, într-o zi de 
leafă, firește, cînd se pare că își băuse 
de-a binelea mințile — stătuse la restau
rantul „Diham" de la 12 la prinz pînă la 6 
seara — cind a văzut că n-are cu cine să 
se certe, „inspirat" probabil de cunoscutul 
cîntec de pahar „Costică, Costică, fă lampa 
mai mică", a pus mîna pe siguranțele de 
la tabloul electric și le-a deșurubat. Veci
na, Tatiana Bucur, a ieșit din casă să vadă 
ce s-a întîmplat. Și dacă a văzut, i-a spus 
vecinului — cum i-o fi spus, mînioasă — 
că nu e bine ce face. Lui Carp atît i-a tre
buit.

Degeaba a intrat femeia In casă și a în
cuiat ușa cu cheia, căci Carp, furios de a- 
front, a pus mîna pe un topor, a spart ușa 
și...

... Și nu s-a potolit pînă ce n-a făcut zob 
tot ce a întilnlt în cale : mobilă, podele, 
frigider, perdele. Biata femeie, cu copii cu 
tot — soțul nu era acasă — a scăpat cu 
fuga pe fereastră.

...Cind a venit miliția. Carp Constantin 
abia Iși terminase „treaba" : în limbaj penal, 
violare de domiciliu și distrugere de bu
nuri.

P.S. Din dispoziția conicerii Grupului 
de șantiere nr. 4, șeful birtlui administra 
tiv al respectivei întrepripri a fâcut , 
terior o anchetă la fața 'ului, din eon' 
cluziile căreia cităm : „Aid în vedere că 
tov. Bucur Nicolae s-a adiat ia organdi» 
de miliție, procuraturii.l.D.E.B.-ului si 
I.C.R.A.L. Colentina pent pedepsirea tov 
Carp Constantin, iar întrei doi există n 
stare conflictuală, fac ursoarea propune° 
re : pentru a nu ajunge alte conflicte' 
tov. Carp Constantin sad mutat în Fe
rentari, .repartizindu-i-5 o garsonieră

Fără comentarii.

Din cotul 
giefieiui

„Piritul a înțeles și O» și la ora pre
zentă să completeze ta atmosferii noas
tre de familie prin a Si o nejustifica
tă, pretextabilă gelo&Hv pentru care 
am renunțat la postufofesor de Limba 
Latină de Liceu (sj/atea mea da la 
Lehliu)...".

(Din Dosarul /M82, Judecătoria 
sectorului 4 dipRla)

„Acesta (soțul pir4® proces de di
vorț — n.n.) mi-a două bilete de 
film spunîndu-mi cll opresc, prietena 
lui se va supăra pPHrziere".

(Din Dosaruj/1982, Judecătoria 
sectorului 4 (Raia)

„Mă lovește cu >te la tndemind 
alergindu-mă în °p prin curta al 
chiar pe stradă".

(Din Dosan1®/*» Judecătoria 
sectorului 4 ?itajă)
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COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN ARGENTINA

în legătură cu Încetarea din viață a tovarășului Oreste Ghloldl, membru 
al Comisiei Politice și al Secretariatului C.C. al Partidului Comunist din 
Argentina, unul dintre fondatorii partidului, militant de seamă al mișcării 
comuniste și muncitorești, vă adresăm sincere condoleanțe, iar familiei 
Îndoliate sentimentele noastre de compasiune.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

—COTIDIAN.
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ Pentru construcția viitoarelor 

microhidrocentrale, întreprinderea 
de utilaje și piese de schimb din 
Reghin □ realizat un număr de 34 
microagregate complete, cu puteri 
cuprinzlnd intre 0,5 și 360 kW. Tot 
aici a început fabricarea turbinelor 
de tipul E.O.S.-700 și E.O.S.-900, 
destinate beneficiarilor din toate ju
dețele țării.

■ Un prim detașament format 
din 70 de excavatori ști, buldozeriștl 
și mecanici din județul Brăila a ple
cat in bazinul minier al Olteniei 
pentru a participa la acțiunea de 
valorificare a unor noi resurse de 
cărbune.

■ La numeroasele distincții ob
ținute de I.A.S. Panciu, județul 
Vrancea, s-o mai adăugat o diplo-

^Ea a fost obținută de dr. ing. 
i<. A/șcă, șeful complexului de vi-*  
n irit ați e al acestei întreprinderi, 
căruia i s-a acordat titlul științific 
de membru corespondent al Aca
demiei Italiene a Viei și Vinului. De 
menționat că este singurul titlu a- 
cordat unui străin de către această 
academie in anul 1982.

■ Peste 250 de hectare au fost 
împădurite in această primăvară in 
județul Botoșani. Concomitent, au 
inceput lucrările de amenajare a 
unor noi pepiniere, iar pe terenu
rile proaspăt împădurite, a unor 
puncte turistice și zone de agre
ment.

■ La ferma Murgeanca, din ca
drul I.A.S. Ograda, județul Ialomi
ța, o suprafață de 3,5 hectare din 
apropierea grajdurilor, care ar pu
tea fi cultivată cu plante furajere, 
este ocupată de mormane de fier 
vechi de ani de zile. La repetatele 
intervenții ale I.A.S., întreprinderea 
de colectare a metalelor a cerut ca 
fierul vechi să fie sortat și tăiat la

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 șl 21 aprilie. In țară : Vremea va fl 
răcoroasă, îndeosebi noaptea si dimi
neața. Cerul va fl temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, iar în zonele delu
roase din nordul țării, Izolat si trecă
tor, precipitațiile se vor transforma în 
lapoviță șl ninsoare. Vîntul va sufla 
slab ptnă la moderat, cu unele inten

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„ȘTAFETA PĂCII" 
sosește la București

Azi, pe stadionul Tineretului din 
Capitală, va avea loc sosirea festivă 
a „Ștafetei Păcii*  — care, timp de 
mai multe zile, a străbătut toate ju
dețele țării intr-o atmosferă de en
tuziasm șl deplină adeziune la ideile 
nobile și inițiativele președintelui 
României socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru încetarea cursei 
{«armărilor și reducerea arsenalelor 
militare, pentru salvgardarea păcii 
m idiale și Înțelegere Intre popoare.

or’li tineretului sportiv din Întrea
ga țâră — purtători al ștafetei șl 
mesajului său de pace — vor sosi pe

în cîteva
• CAMPIONATUL EUROPEAN DE 

LUPTE GRECO-ROMANE a Început 
ieri la „Palatul sporturilor*  din Var
na. In primul tur, la categoria 88 kg, 
sportivul român Ștefan Negrișan l-a 
învins pe suedezul Svensson. In li
mitele categoriei 100 kg, Vasile 
Andrei l-a Întrecut pe campionul po
lonez Roman Broclawski.

Minerul Certej in sferturile de finală ale Cupei României 
la fotbal

Dupd cum s-a anunțat Ia vremea 
respectivă, Universitatea Craiova 
— campioana țării și deținătoarea 
Cupei in anul precedent — a învins 
cu 5—0 pe Minerul Certe) în optimile 
de finală ale ediției 1982 a Cupei 
României la fotbal (meci jucat in ziua 
de 31 martie). Dar comisia de com
petiții a F.R.F. nu a omologat acest 
rezultat, ci a hotărît joc pierdut cu 
0—3 de Universitatea Craiova — e- 
chipă care, în amintita partidă, a in
trodus in formație (minutul 65, la 
scorul de 3—0 pentru ea) pe jucăto
rul Florin Cioroianu, aflat in situație 
de suspendare automată întrucît acu
mulase două cartonașe galbene (în 
partidele de tineret cu A.S.A. și ,,U“). 

anumite dimensiuni. I.A.S. a făcut 
și acest lucru, dar sus-zisa între
prindere colectoare se mulțumește 
să... colecteze in continuare sesi
zări.

■ In orașul stațiune Covasna au 
fost date in folosință noi spații co
merciale moderne, într-o zonă de In
tensă circulație turistică. Noul com
plex cuprinde un magazin alimentar 
cu autoservire, un magazin de le- 
gume-fructe și un cafe-bar cu terasă 
de vară.

■ Deși ar putea să lucreze din 
plin, utilajele afectate pentru lucră
rile de desecări din județul Satu 
Mare, fie că „zac*  de sâptămini la 
rînd (cum e cazul cu draglina de 
la șantierul din comuna Pomi), fie 
că înaintează In ritm de melc la 
alte puncte de lucru (Craidorolț, 
Babța, Andrid, Lucăcenl, Supur). 
Măsura care se Impune : grabnica 
asanare a indisciplinei și lipsei de 
organizare.

■ In aceste zile, din cele 70 hec
tare de sere ale Asociației de stat 
și cooperatiste Bărcănești, județul 
Prahova, se recoltează și se livrează 
pieței cantități tot mal mari de cas
traveți, varză, tomate, salată verde, 
spanac, verdețuri și alte trufanda
le. Față de aceeași perioadă a 
anului trecut, cantitățile recoltate șl 
livrate pină acum sint de peste două 
ori mai mari.

■ De mal multă vreme, coopera
torii din satul Lumina, județul Con
stanța, s-au pomenit cu o baltă m 
toată regula pe un teren arabil de 
lingă șoseaua națională E-15, unde 
s-a fisurat o conductă de apă a 
I.A.S. Proprietarii locului i-au sesi
zat pe proprietarii conductei, cărora 
insă nu le pasă de pagubele care 
curg pe... apa simbetei.

sificări din sectorul nordic tn estul 
țării. Temperaturile minime vor fl cu
prinse intre minus 3 și plus 7 grade, 
iar cele maxime între 8 sl 18 grade, 
izolat mal ridicate. Condiții de produ
cere a brumei, mal ales în jumătatea 
de nord a țării. Dimineața, pe alocuri 
se va produce ceață. In București : 
Vreme răcoroasă, cu cerul temporar 
noros, favorabil ploii. Vint slab pînă 
la moderat. Temperatura minimă va 
fi Cuprinsă între 2 și 5 grade, iar ma
xima, în ușoară creștere, va fi cuprinsă 
între 15 și 18 grade. (Corneîiu Pop, 
meteorolog de serviciu).

cinci trasee : Alexandria — Bucu
rești, prin Drăgănești Vlașca (traseul 
I), Tîrgoviște — București, prin Titu 
(traseul II), Ploiești — București 
(traseul III), Buzău — București, prin 
Urziceni (traseul IV) și Giurgiu — 
București (traseul V).

Cu acest prilej, începind de la ora 
9. va avea loc un bogat program de 
manifestări sportive, cu participarea 
unor sportivi fruntași din Capitală : 
volei (Steaua — Dinamo), rugbi 
(Grivița roșie II — Dunărea), hand
bal, baschet, fotbal, box, lupte, gim
nastică, atletism, modellsm ș.a.

rînduri
• TURNEUL DE VOLEI AL AR

MATELOR PRIETENE. In capitala 
Bulgariei au continuat meciurile 
celei de-a 13-a ediții. Echipa Româ
niei (reprezentată de echipa Steaua) 
a Învins cu 3—2 (15—12, 15—9, 5—15, 
8—15, 15—9) selecționata Poloniei 
(Gwardia Varșovia).

Universitatea Craiova a făcut apel. 
Ieri ni s-a comunicat că, luînd in dis
cuție acest apel, Biroul F.R.F. și — in 
ultimă instanță — Biroul C.N.E.F.S. 
au decis menținerea hotăririi comisiei 
de competiții.

Așadar, in sferturile de finală ale 
Cupei României sint calificate patru 
formații din divizia „A“ (Dinamo, 
Corvinul, F. C. Argeș, Chimia), trei 
din „B“ (Gloria Bistrița, Rapid Bucu
rești, F.C.M. Baia Mare) și una din 
„C“ (Minerul Certej). Tragerea la 
sorți va avea loc luni, 19 aprilie. 
Sferturile sint programate pentru 
miercuri 26 mai, semifinalele pentru 
miercuri 16 iunie, iar finala pentru 
duminică 20 iunie.

Cronica
Sîmbătă s-au încheiat la București 

lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-zambiene de cooperare econo
mică și tehnică.

In lumina Înțelegerilor convenita 
cu prilejul intîlnirilor și convorbiri
lor la nivel Înalt, cele două delega
ții au analizat pe larg stadiul actual 
al relațiilor economice dintre cele 
două țări, posibilitățile intensificării 
cooperării bilaterale în domenii de 
interes comun, precum și lărgirii 
schimburilor reciproce de mărfuri.

Președinții celor două părți în co
misie. Ion M. Nicolae, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și dr. H. S. Meebelo, ministrul Co
misiei Naționale pentru Dezvoltare 
Planificată a Republicii Zambia, au 
semnat protocolul sesiunii, care pre
vede măsuri concrete pentru realiza
rea acțiunilor de cooperate In dome
niile minier, industrial și agricol. De 
asemenea, a fost semnat un protocol 
pentru schimburile echilibrate de 
mărfuri pe anii 1982—1983 între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Zambia.

în timpul lucrărilor sesiunii, con
ducătorul delegației zamblene, dr.

Plenara Uniunii
Sîmbătă, 17 aprilie, «-au desfășu

rat lucrările plenarei Uniunii compo
zitorilor din Republica Socialistă 
România.

La lucrările plenarei ■ participat 
tovarășa Suzana Gâdea, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

Plenara a dezbătut modul In care 
se Înfăptuiesc hotărlrile celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român în domeniul creației mu
zicale și a stabilit sarcinile ce revin 
uniunii și creatorilor din acest dome
niu pentru realizarea unor opere de 
Înaltă valoare, care 6ă slujească edu
cației maselor, corespunzător exigen
telor epocii contemporize.

tv
PROGRAMUL 1

1,00 Admiterea In Invățămtntul oupe- 
rlor agricol (consultații)

1,20 Seraliștil în fața bacalaureatului 
(consultații)

8,40 Omul $1 sănătatea
9,00 De strajă patriei
9,30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului ■ La zi tn agricul
tură ■ Pe agenda de lucru a con
siliilor unice agroindustriale : în
cadrarea în perioadele optime la 
toate lucrările din campanie ■ 
Calcule gospodărești ■ Tehnologii 
noi în legumicultura de clmp 
■ înaltă prețuire a muncii : 
C.A.P. Scornicești-Olt. unitate 
„Erou al Muncii socialiste" ■ 
Teatru TV inspirat din lumea sa
tului : „Costandlna" de Zaharla 
Stancu. Partea a Il-a

11,45 Lumea copiilor
13,00 Telex
13,05 Album duminical. Din sumar : 

O Refrene îndrăgite ■ Transmi
siuni directe ■ Varietăți muzi
cale ■ 14,30 — Desene animate : 
Tom și Jerry ■ Un eîntec, o floa
re pentru fiecare ■ Drum spre 
soare-răsare — reportaj D Tele- 
sport ■ Autografe muzical-core- 
grafice

Ieri, în divizia „A“ 
la fotbal

Etapa a 26-a a campionatului a 
fost dominată de tradiționalul derbi 
bucureștean dintre echipele Dinamo 
și Steaua, victoria revenind cu sco
rul de 2—1 jucătorilor dinamoviști 
care se mențin In fruntea clasamen
tului. în deschiderea cuplajului dispu
tat pe stadionul „23 August", în pre
zența a 60 000 de spectatori. Sportul 
studențesc a Întrecut cu același scor 
(2—1) formația Progresul Vulcan. In
tr-o altă partidă importantă a etapei 
s-au întîlnit la Scornicești încă două 
formații angajate în disputa pentru 
titlu : F.C. Olt și Corvinul Hunedoa
ra. Fotbaliștii din Scornicești au re
purtat o victorie clară cu scorul de 
2-0.

Continuă seria jocurilor bune și 
echipa Chimia Rm. Vîlcea, care a ob
ținut încă un punct prețios in de
plasare, terminînd nedecis (0—0) cu 
F.C. Tîrgoviște. A.S.A. Tg. Mureș a 
reușit un meci egal (1—1) la Cluj- 
Napoca în fața echipei locale „U“.

Celelalte rezultate : Arad : U.T.A. 
— Politehnica Timișoara 0—0. Bacău: 
S.C. Bacău — F.C.M. Brașov 2—0. 
Constanta : F.C. Constanta — Jiul 
Petroșani 3—1. Craiova : Universita
tea — F.C. Argeș Pitești 1—0.

în clasament conduce echipa Dina
mo, cu 36 puncte, urmată de forma
țiile Universitatea Craiova — 35 
puncte, Corvinul Hunedoara. F.C. 
Olt — cu cite 32 puncte, Steaua — 29 
puncte, Sportul studențesc 28, S.C. 
Bacău 26, F.C. Constanța 25, C.S. 
Tîrgoviște 25, „U“ 24, F.C.M. Brașov 
24. Chimia 24, F.C. Argeș 23, U.T.A. 
23, Poli Timișoara 23, Jiul 22. A.S.A. 
21, Progresul Vulcan 16.

Etapa următoare : simbătă, 24 a- 
prilie.

zilei
H. S. Meebelo, precum și L. S. Su- 
bulwa, ministru de stat al comerțului 
și industriei, vicepreședinte al părții 
zambiene în comisie, au avut între
vederi cu Dumitru Bejan, ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Petre Preoteasa, 
prim-vicepreședinte, ministru secre
tar de stat la Comitetul de Stat al 
Planificării, și Gheorghe Nestorescu, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, și au vizitat 
unități industriale bucureștene.

★
La Ministerul Afacerilor Externe 

a avut loc, sîmbătă, schimbul instru
mentelor de ratificare a Acordului 
comercial pe termen lung între Gu
vernul Republicii Socialiste România 
și Guvernul Republicii Mali.

Schimbul a fost efectuat de Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Moussa 
Coulibaly, ambasadorul Republicii 
Mali in tara noastră.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Arabe Siriene, ambasadorul 
acestei țări la București, Hayssam 
Barakat, a vorbit, sîmbătă, la postu
rile noastre de radio și televiziune. 

(Agerpres)

compozitorilor
Participanțil la plenară și-au ex

primat hotărirea de a acționa cu un 
tot mai Înalt simț de răspundere pen
tru elaborarea de noi lucrări care să 
dea expresie — cu mijloace specifi
ce — muncii și aspirațiilor poporului 
nostru, năzuințelor sale de libertate, 
independență, pace și colaborare in
ternațională, opere care, prin mesa
jul lor, să se integreze activ în uria
șa activitate desfășurată de poporul 
nostru pentru construcția socialismu
lui, pentru ridicarea conștiinței socia
liste a tuturor cetățenilor patriei.

Plenara a hotărît eliberarea tova
rășului Petre Brâncuși din funcția de 
președinte al Uniunii compozitorilor 
și a ales în această funcție pe pro
fesorul universitar Nicolae Călinoiu, 
rectorul conservatorului „Ciprian Po
rum bescu“.

17.15 Zimbabwe — Consolidarea Inde
pendenței — reportaj

17.30 Film serial ; „Misiunea*  — episo
dul 2

18,10 Călătorii «pro viitor. Concura pio
nieresc.

19,00 Telejurnal ■ Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării

18.25 Steaua fără nume. Emisiune con
curs

20.15 Reportaj '82 : „Diamante de Ma
ramureș"

20.30 Film artistic : „Mușcă sl fugi". 
Premieră TV

22,00 Telejurnal ■ Sport
22.25 Studioul muzicii ușoare

PROGRAMUL 2
13,00 Concert de prînz
14,05 Clubul tineretului
14,45 Teatru TV : „Livada de vișini" de 

A.P. Cehov
18.40 Desene animate
17,00 serată muzicală TV. Muzica șl li

teratura. Marcel Proust (I)
19,00 Telejurnal ■ Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
19.25 Telerama
19,55 Serată muzicală TV (continuare)
21.15 Memoria documentelor. Ștefan 

cel Mare în istoria națională șl 
universală

21.40 Jaz de pretutindeni
22,00 Telejurnal ■ Sport
22.25 Drag ml-e cîntecul șl jocul — 

program folcloric
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PROGRAMUL 1 

15.00 Emisiune în limba maghiară
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal ■ Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
20.30 Orizont tehnico-științific
20.50 Cadran mondial. Pacea sau răz

boiul — problemă cardinală a 
contemporaneității

21.15 Roman foileton : „La barraca*  — 
episodul 6

21,55 Ritm și grație
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00 Cenacluri ale tineretului
15.30 Muzică popicară
16,00 Prin locurile’ unde, cîndva, nu se 

întîmpla nimic. Reportaj
16.20 Armonii orchestrale
17,25 Din marea carte a patriei — do

cumentar
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal ■ Zile! muncii — fap

tele de muncă ale țării
20.30 Treptele afirmării
21.15 La început de săptămină
22.20 Telejurnal

A apărut revista 
„Presa noastră" 
nr. 3/4 din 1982

„Presa noastră" a consacrat numă
rul 3/4 al revistei lucrărilor „Reuniu
nii internaționale a ziariștilor pentru 
dezarmare, securitate și pace", orga
nizată de Consiliul ziariștilor din 
România la București între 23—26 
februarie 1982. Numărul special cu
prinde Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu participanților la 
reuniune, înalta apreciere dată de 
președintele României concluziilor 
pozitive la care s-a ajuns în acest 
forum internațional. Sint publicata 
in cuprinsul revistei cele 39 de inter
venții din ședințele plenare ale reu
niunii.

Concursul „Fondul păcii"
Comitetul Național pentru Apăra

rea Păcii aduce la cunoștință parti
cipanților la concursul pe bază de 
buletine „Fondul Păcii" că pentru a 
da posibilitate unui număr cit mai 
mare de cetățeni să participe la con
curs, depunerea buletinelor comple
tate cu răspunsurile la întrebări se 
prelungește pină la 31 mal 1982.

0 pagină istorică în cronica relațiilor
de prietenie româno-chineze

(Urmare din pag. I)
oaspeții români, a hotăririi celor 
două popoare de a Întări continuu 
solidaritatea și colaborarea în inte
resul reciproc, al cauzei socialismu
lui, păcii și cooperării internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit și a 
avut convorbiri oficiale cu tovarășul 
Hu Yaobang, președintele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez, și cu tovarășul Zhao Ziyang, 
vicepreședinte al C.C. al P.C.C., pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
intilnit, de asemenea, și a avut con
vorbiri prietenești cu tovarășul Deng 
Xiaoping, vicepreședinte al C.C. al 
P. C. Chinez, precum și cu tovarășul 
Li Xiannian, vicepreședinte al C.C. 
al P.C. Chinez, și cu alți veterani 
revoluționari.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat Intr-o atmosferă cordială, 
de prietenie, stimă și înțelegere re
ciprocă. s-a efectuat o informare pri
vind activitatea celor două partide și 
popoare în construcția socialistă, s-a 
procedat la o examinare aprofundată 
a stadiului și căilor dezvoltării în 
continuare a relațiilor bilaterale ro
mâno-chineze și s-a făcut un schimb 
de păreri privind problemele actuale 
ale situației internaționale și mișcă
rii comuniste și muncitorești.

De ambele părți s-a relevat cu 
deosebită satisfacție că raporturile de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză, dintre po
poarele celor două țări au bogate șl 
frumoase tradiții și se dezvoltă cu 
succes pe bazele stabilite cu prilejul 
intîlnirilor avute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu președintele Mao Ze
dong și cu premierul Zhou Enlal, in 
spiritul stimei reciproce, respectării 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului in treburile inter
ne, avantajului reciproc și întrajuto
rării tovărășești.

A fost evidențiat rolul hotărîtor al 
intîlnirilor și convorbirilor la nivel 
înalt, precum și al dezvoltării legătu
rilor dintre cele două partide, pen
tru extinderea și adincirea colaboră
rii româno-chineze în toate domeniile 
de interes reciproc. De ambele părți 
s-a subliniat importanța promovării 
continue a contactelor șl dialogului 
politic, a colaborării între guvernele, 
parlamentele, organizațiile de masă 
și obștești din cele două țări.

S-a dat o deosebită apreciere re
zultatelor obținute in ultimii ani in 
înfăptuirea hotărîrilor și înțelegerilor 
convenite de conducerile de partid 
și de stat ale celor două țări privind 
extinderea colaborării economice și 
tehnico-științiflce în forme diversifi
cate, dezvoltarea schimburilor comer
ciale, realizarea prin eforturi conju
gate a unor obiective industriale de 
interes comun. Au fost relevate, in 
acest context, eforturile guvernelor 
celor două țări, activitatea rodnică a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică, a ministerelor 
și celorlalte instituții de resort din 
România și China.

Totodată, s-a subliniat hotărirea 
celor două partide și state de a ac
ționa pentru dezvoltarea susținută, 
pe baze stabile și pe termen lung, a 
raporturilor economice reciproc a- 
vantajoase. S-a apreciat că potenția
lul economic, științific și tehnic al 
celor două țări, experiența acumulată 
în ultimii ani au creat noi posibili
tăți pentru extinderea cooperării in 
producție și cercetare în domenii im
portante pentru dezvoltarea econo
miilor naționale, cum sint punerea 
în valoare a resurselor energetice și 
de materii prime, producția de in
stalații complexe, utilaje și mașini 
pentru industriile chimică, metalur
gică, energetică, de materiale de con
strucții, transporturi, agricultură și 
industria alimentară, producția de 
mașini și aparatură electrotehnică și 
electronică etc. In acest scop, in 
timpul vizitei a fost semnat Acordul- 
program privind direcțiile de bază ale 
dezvoltării colaborării economice și 
tehnico-științifice pe termen lung in
tre Republica Socialistă România și 
R.P. Chineză ; de ambele părți s-a 
apreciat că semnarea acestui acord 
are o importanță istorică pentru în
tărirea prieteniei și promovarea co
laborării româno-chineze.

A fost semnat, totodată, un pro
tocol privind colaborarea și coope
rarea in domeniul industriei con
strucțiilor de mașini.

S-a stabilit, de asemenea, ca gu
vernele celor două țări. Comisia 
mixtă de colaborare economică și 
tehnico-științifică, organele de pla
nificare și de comerț exterior să ac
ționeze pentru sporirea continuă, pe 
bază stabilă și echilibrată, a schim
burilor reciproce de mărfuri.

în timpul vizitei a avut loc lntîl- 
nirea tovarășei Elena Ceaușescu cu 
un grup de oameni de știință chinezi, 
care a prilejuit examinarea proble
melor dezvoltării colaborării tehnico- 
științifice și a cooperării în domeniul 
cercetării, corespunzător cerințelor 
economiilor naționale și dezvoltării 
colaborării economice dintre cele 
două țări. Au fost semnate. în acest 
scop, un acord de colaborare intre 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul R. P. Chineze in do
meniul folosirii energiei nucleare în 
scopuri pașnice și protocolul celei 
de-a 22-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-chineze de colaborare tehni
co-științifică.

De ambele părți s-a exprimat con
vingerea că intensificarea raporturi

lor de colaborare economică și tehni- 
co-știlnțifică dintre Republica Socia
listă România și R. P. Chineză re
prezintă o contribuție importantă la 
înfăptuirea planurilor de dezvoltare 
economico-socială și de înaintare a 
celor două țări pe calea socialis
mului.

Părțile au constatat cu satisfacție 
că au fost obținute rezultate impor
tante in extinderea legăturilor și co
laborării reciproce in domeniile cul
turii, invățămîntulul, științelor, mij
loacelor de informare in masă, să
nătății, sportului și în alte domenii, 
în scopul promovării In continuare 
a acestei colaborări au fost semnate 
Programul de aplicare a acordului de 
colaborare culturală pe perioada 
1982—1985 și Protocolul privind cola
borarea In domeniul sănătății pină 
in 1985. S-a apreciat, de ambele părți, 
că dezvoltarea continuă a colaborării 
româno-chineze în aceste domenii, 
mai buna cunoaștere reciprocă a 
realizărilor in construcția socialistă, 
a valorilor spirituale ale celor două 
popoare au o mare importanță în 
aprofundarea prieteniei dintre Româ
nia și China.

Conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări au reafirmat hotă
rirea Partidului Comunist Român și 
a Partidului Comunist Chinez, a Re
publicii Socialiste România și R. P. 
Chineze de a dezvolta tot mai puter
nic relațiile și colaborarea priete
nească româno-chineză cu convin
gerea că aceasta corespunde intere
selor trainice ale popoarelor român 
și chinez, constituind, totodată, o 
contribuție de seamă la afirmarea 
principiilor democratice în relațiile 
internaționale, la promovarea unei 
politici de pace, înțelegere și colabo
rare internațională, a cauzei socia
lismului și progresului în lume.

în cadrul schimbului de păreri cu 
privire la problemele internaționale 
actuale, s-a constatat cu profundă 
îngrijorare deteriorarea gravă a si
tuației și creșterea pericolului de 
război ca urmare a politicii imperia
liste de forță și dominație, de conso
lidare și reîmpărțire a zonelor de 
influentă, de încălcare a independen
tei și amestec in treburile altor sta
te, a înmulțirii conflictelor și foca
relor de criză, a intensificării fără 
precedent a cursei înarmărilor, în
deosebi nucleare, a adîncirii crizei 
economice și a decalajelor dintre ță
rile în curs de dezvoltare și țările 
dezvoltate.

S-a apreciat unanim că se impune 
intensificarea luptei popoarelor pen
tru oprirea încordării internaționale, 
pentru apărarea independenței și su
veranității, creșterea luptei forțelor 
antiimperialiste, revoluționare, pro
gresiste și democratice Împotriva po
liticii de agresiune, dominație și 
dictat, de intervenție și amestec în 
treburile altor state, pentru respec
tarea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, de a-șl 
alege calea dezvoltării eeonomico- 
sociale corespunzător năzuințelor 
sale de libertate și progres.

S-a subliniat că pentru oprirea în
cordării internaționale și realizarea 
unei politici de înțelegere și cola
borare intre popoare este necesar să 
se elimine orice manifestare a poli
ticii de torță, presiune și dictat, să 
se respecte cu strictețe în raportu
rile dintre state normele democra
tice ale dreptului internațional, prin
cipiile independenței și suveranității 
naționale, integrității teritoriale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
in treburile interne, nerecurgerii la 
forță șl avantajului reciproc.

In condițiile actuale, cind proble
ma cea mai stringentă a omenirii o 
constituie apărarea păcii, elimina
rea pericolului unui război nuclear, 
se impun oprirea neîntîrziată a 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, în primul rînd la dezar
mare nucleară, incepînd cu țările cel 
mai puternic înarmate, interzicerea 
armelor nucleare, reducerea și distru
gerea stocurilor existente de astfel 
de arme, reducerea bugetelor milita
re, a forțelor armate și armamente
lor, retragerea tuturor trupelor străi
ne și desființarea bazelor militare de 
pe teritoriile altor state.

O mare importanță are convocarea 
celei de-a 2-a sesiuni speciale a A- 
dunării Generale a O.N.U. consacra
te dezarmării, care este chemată să 
ducă la adoptarea programului glo
bal de dezarmare și a unor măsuri 
concrete de dezarmare, în primul 
rînd de dezarmare nucleară.

România și China, țări socialiste 
în curs de dezvoltare, sint profund 

Telegrama de la bordul avionului prezidențial

Tovarășului HU YAOBANG
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chine*

Tovarășului ZHAO ZIYANG
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

La Încheierea vizitei noastre tn Republica Populară Chineză doresc să 
vă adresez, încă o dată, cele mai calde mulțumiri pentru primirea prietenească 
și ospitalitatea tovărășească de care ne-am bucurat in timpul vizitei noastre 
in țara dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile purtate și Înțelegerile 
la care am ajuns vor contribui la întărirea și mai puternică a tradiționalelor 
legături prietenești româno-chineze, a colaborării și conlucrării dintre 
Republica Socialistă România șl Republica Pojxtlară Chineză, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, în interesul și spre binele 
popoarelor țărilor noastre, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chinez, Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze și întregului popor urarea de noi succes» pe ealea dezvol
tării socialiste a patriei, de progres, bunăstare și pace.

Interesate in lichidarea subdezvoltă
rii și intensificarea eforturilor pen
tru edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale, întemeiată pe 
principiile echității, egalității și 
avantajului reciproc. S-a subliniat 
că reducerea cheltuielilor militar» și 
alocarea unei părți a fondurilor și 
resurselor astfel economisite pentru 
sprijinirea țârilor în curs de dezvol
tare ar avea o importanță deosebită 
pentru întărirea păcii și dezvoltarea 
colaborării internaționale.

Partea română a informat despre 
activitatea desfășurată de România 
pentru reducerea încordării actuale 
din Europa, pentru renunțarea la 
amplasarea de noi rachete cu rază 
medie de acțiune pe continent, pen
tru retragerea și distrugerea celor 
existente, pentru asigurarea înche
ierii cu rezultate pozitive, de sub
stanță, a reuniunii de la Madrid, re
luarea și continuarea cursului spre 
destindere și colaborare inaugurat de 
Conferința de la Helsinki, pentru 
dezvoltarea colaborării in Balcani și 
transformarea acestei regiuni într-o 
zonă fără arme nucleare, ca parte in
tegrantă a securității și cooperării 
europene. Partea chineză a exprimat 
înțelegerea și sprijinul față de preo
cuparea României și a celorlalte po
poare europene pentru asigurarea 
păcii și securității, pentru apărarea 
independenței și a însăși existenței 
lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a reafirmat spri
jinul hotărît al României pentru po
ziția R.P, Chineze potrivit căreia pro
blema Taiwanului constituie o pro
blemă internă a R.P. Chineze și tre
buie rezolvată de poporul chinez 
fără nici un amestec din afară.

De ambele părți s-a exprimat pă
rerea că toate problemele litigioase 
dintre state trebuie soluționate nu
mai pe cale pașnică, prin negocieri, 
cu participarea țărilor interesate, pe 
baza respectării independentei, su
veranității, integrității teritoriale, al 
dreptului fiecărui popor de a se dez
volta liber, fără nici un amestec din 
afară.

Schimbul de păreri cu privire la 
problemele mișcării comuniste și 
muncitorești a evidențiat necesitatea 
ca relațiile dintre partidele comu
niste și muncitorești să se întemeieze 
pe deplină egalitate in drepturi, res
pectarea independenței fiecărui par
tid și a dreptului său de a-și elabora 
de sine stătător linia politică, stra
tegia șl tactica revoluționară, de 
a-și alege căile transformării revo
luționare a societății, in conformi
tate cu condițiile din propria țară. 
Ținînd seama de condițiile deosebite 
în care acționează diferite partide, 
este firesc ca in unele probleme 
complexe ale vieții internaționale să 
existe și deosebiri de păreri, dar 
esențial este de a întări colaborarea 
pe baza egalității și respectului re
ciproc în scopul afirmării politicii de 
pace, de respect al independenței, 
de destindere și colaborare interna
țională.

Conducătorii de partid și de stat 
români și chinezi și-au exprimat de
plina satisfacție pentru convorbirile 
avute și rezultatei?* -Vizitei sfectetâ- 
rului general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în R. P. Chineză, pentru 
înțelegerile la care s-a ajuns, apre
ciind că ele reprezintă o nouă și 
elocventă manifestare a prieteniei 
frățești și solidarității româno-chi
neze. S-a exprimat convingerea că 
această întîlnire la nivel înalt româ
no-chineză va da un puternic im
puls și va deschide largi perspecti
ve extinderii și diversificării colabo
rării multilaterale dintre cele două 
partide și țări, conlucrării lor în via
ța internațională, în interesul po
poarelor român și chinez, al cauzei 
socialismului, păcii, securității și co
laborării internaționale.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a exprimat 
vii mulțumiri pentru primirea plină 
de căldură și ospitalitatea frățească 
de care s-a bucurat in timpul vizi
tei și a transmis tovarășului Hu 
Yaobang, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, invitația de a vizita Republica 
Socialistă România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.
Beijing, 17 aprilie 1982

BEIJING

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

BOTOȘANI • La casa de cultură 
a științei și tehnicii pentru tineret 
din municipiul Botoșani s-a deschis 
ieri expoziția județeană fotodocu- 
mentară și de produse sub generi
cul „Realizări în agricultura boto- 
șăneană în cei 20 de ani de la în
cheierea cooperativizării, perspec
tivele deschise agriculturii județului 
de noua revoluție agrară". Reunind 
un bogat material ilustrativ (docu
mente originale, fotocopii, grafice, 
fotografii etc., cărora li se adaugă 
mostre ale principalelor produse 
agroalimentare). expoziția sinteti
zează drumul parcurs de agricultu
ra botoșăneană In ultimele două 
decenii. (Silvestri Ailenei)

BUZĂU • Numeroși oameni al 
muncii de la filatura și tesătoria 
de lină Pătîrlagele au participat 
la o manifestare complexă orga
nizată de muzeul județean de is
torie, intitulată „Lupta pentru 
unitate și independentă, caracte
ristică dominantă a istoriei po
porului român. Pacea, condițis a 
progresului general al omenirii". 
Manifestarea s-a Încheiat cu un 
program artistic și cu o seară cul- 
tural-distractivă pentru tineret. 
(Stelian Chiper).

SATU MARE • Peste 100 de 
concurenți din 17 județe au luat 
parte cu lucrări în versuri și pro
ză la cea de a IV-a ediție a 

concursului de literatură „Afir
marea", organizat in județul Satu 
Mare in cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României". Marele 
premiu a revenit lui George Luca 
(poezie), iar premiul I tot pentru 
poezie lui Ioan Bran (Satu Mare) 
și Simion Petru Oprea (Suceava), 
iar pentru proză lui Vasile Drago- 
mir (Maramureș). (Octav Grumeza).

IAȘI • „Istoria și filozofia ști
inței" este tema colocviului stu
dențesc organizat la Iași de către 
Universitatea „Al.I. Cuza". Con
siliul U.A.S.C. din Centrul univer
sitar Iași și cercul studențesc de 
filozofie a fizicii, la care participă 
membri ai cercurilor științifice 
studențești din mai multe centre 
universitare din țară, cadre didac
tice și cercetători de la institutele 
de invățămint superior din Bucu

rești. Cluj-Napoca. Timișoara. Re
șița și Iași. (Manole Carcaci)

MUREȘ • Casa de cultură „Ml- 
hai Eminescu" din municipiul Si
ghișoara a găzduit cea de-a 10-a 
ediție a festivalului coral jude
țean „Cîntare mureșeană*,  la 
care au fost prezente cele mai 
bune formații corale și grupuri 
vocale ale județului. Manifestarea 
a fost urmată de o consfătuire 
metodică la care au participat di
rijori și activiști culturali din in
stituții artistice mureșene. (Gh. 
Giurgiu)

SĂLAJ • Clubul Tineretului 
din Zalău găzduiește o expoziție 
de pictură. Sint expuse 90 de lu
crări ale tinerilor din mai multe 
județe ale tării, lucrări care au 
fost premiate la concursul repu

blican „Pentru sănătate și umani
tate". (Ioan Mureșan)

DOLJ • Continuînd seria ma
nifestărilor dedicate împlinirii a 
două decenii de la încheierea coo
perativizării agriculturii, la Muze
ul de artă din Craiova a fost ver
nisată o expoziție, care reunește 
lucrări ale unui număr de 25 de 
membri ai Filialei din localitate 
a Uniunii artiștilor plastici. (N. Pe- 
tolescu).

VASLUI • La bibliotecile mu
nicipală Bîrlad și orășenească 
Huși au fost deschise expoziții de 
carte tehnico-științifică manifes
tări întregite cu gale de filme do
cumentare pe tema educării ma- 
terialist-științifice a oamenilor 
muncii. • Un simpozion despre 
„Revoluția tehnico-științifică con
temporană și implicațiile ei so

cial-polltice“ a fost organizat la 
întreprinderea de produse abrazi
ve din Bîrlad. (Petru Necula)

TULCEA • In cadrul Decadei 
cărții tehnico-științifice, la Casa 
tineretului din Tulcea a avut loc 
o dezbatere pe tema „Cartea teh
nico-științifică în sprijinul pro
ducției". Au participat cadre teh
nice din unitățile economice ale 
județului, specialiști din diferite 
domenii de activitate. (Neculai 
Amihulesei).

COVASNA • S-a încheiat faza 
de masă a concursurilor „Mîndra 
floare din Covasna" și „Ritmuri 
tinerești", concursuri inițiate pen
tru depistarea unor tinere talente 
în interpretarea muzicii populare 
și, respectiv, muzicii ușoare. (Pâl- 
jănos Maria).

TELEORMAN • La clubul în
treprinderii de utilaje pentru in
dustria ușoară „Islaz — Alexan
dria". în prezenta unor numeroși 
oameni ai muncii, a avut loc o 
evocare prilejuită de împlinirea 
a o sută de ani de la nașterea fi
lozofului Vasile Conta. (Stan Ște
fan).

BIHOR • Membrii cercului de 
artă plastică din cadrul Casei pio
nierilor și șoimilor patriei din ora
șul Dr. Petru Groza, sub îndru
marea tînărului profesor Cornel 
Durgheu, și-au reunit creațiile 
cele mai reușite de pictură pe 
pinză, pictură pe sticlă și sculptu
ră într-o expoziție itinerantă prin 
întreprinderile și instituțiile ora
șului. Tema expoziției „Frumuse
țea și tradiția muncii în satul bi
horean". (Al. Peti).

I
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Un important eveniment în dezvoltarea 
tradiționalei prietenii româno - chineze, 

o bază trainică pentru lărgirea conlucrării 
între cele două popoare

în cronica legăturilor de strinsă 
conlucrare prietenească dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Chinez, dintre țările și po
poarele noastre, s-a înscris, în aces
te zile, o nouă și importantă filă. Vi
zita oficială de prietenie efectuată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, Ia 
invitația Comitetului Central ai Par
tidului Comunist Chinez și a Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Chineze, s-a constituit într-un eve
niment politic de amplă semnificație, 
marcînd prin rezultatele sale un nou 
și important jalon in ansamblul co
laborării româno-chineze, deschizînd 
perspective deosebite extinderii a- 
cestei colaborări.

Interesul viu, satisfacția și îndrep
tățită mîndrie patriotică — sentimen
te pe care le generează în rîndul 
opiniei publice din țara noastră fie
care din itinerarele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, strălucit exponent 
al politicii României de neabătută 
prietenie cu toate țările socialiste, de 
pace, înțelegere și cooperare cu toa
te statele lumii — și-au găsit plenară 
manifestare și cu ocazia vizitei in 
R.P. Chineză. Am fost martorii ma
nifestărilor de caldă prețuire, de pro
fundă stimă și considerație cu care 
solii României socialiste au fost per
manent înconjurați1 pe pămîntul Chi
nei prietene. Convorbirile pe care 
secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii le-a avut cu to
varășul Hu Yaobang, președintele 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, cu tovarășul Zhao Zi- 
yang, premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, cu tovarășul Deng 
Xiaoping, vicepreședinte al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Chinez, cu alți conducători de 
partid și de stat s-au desfășurat 
sub semnul stimei, încrederii și 
înțelegerii reciproce ce definesc ra
porturile intre prieteni și to
varăși apropia ți. In același timp, 
atmosfera călduroasă a manifestărilor 
de salut la primirea în piața Tienan- 
men, cordialitatea cu care înalții 
oaspeți români au fost întîmpinați 
în provincia Liaoning și orașul She
nyang, întîlnirea cu oamenii muncii 
în acest puternic centru industrial, 
mitingul prieteniei româno-chineze. 
desfășurat cu acest prilej, omagiul pe 
care oamenii de știință chinezi au 
ținut sâ-1 aducă tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
proeminent reprezentant al gîndirii 
și creației științifice românești — 
toate aceste momente au reliefat 
relațiile de prietenie strinsă care s-au 
statornicit de-a lungul anilor între 
România și China.

Un rol important în dezvoltarea 
acestor relații l-au avut contactele 
nemijlocite Ia nivel înalt, convorbi
rile purtate de-a lungul anilor de 
președintele Nicolae Ceaușescu cu 
președintele Mao Zedong, cu premi
erul Zhou Enlai, cu alți conducători 
ai partidului și statului chinez — care 
au jucat un rol de importanță excep
țională în adincirea prieteniei și co
laborării dintre cele două țări, parti
de și popoare. Prilejuind un larg 
schimb de informații și păreri asu

pra stadiului actual al acestor rela
ții și asupra activității desfășurate 
de țările noastre pe calea edificării 
noii orînduiri, noua vizită și convor
birile prilejuite au constituit o ex
presie a preocupării de a asigura ex
tinderea raporturilor bilaterale — în
săși viața evidențiind necesitatea de 
a se ridica nivelul legăturilor econo
mice la acela al relațiilor politice.

în acest spirit, convorbirile la ni
vel înalt s-au caracterizat prin do
rința de a se croi un făgaș mai larg 
conlucrării, de a se promova forme 
mai cuprinzătoare de colaborare eco
nomică reciproc avantajoasă, de a se 
realiza o creștere mai dinamică și o 
diversificare mai puternică a schim
burilor comerciale.

„Noi apreciem — declara tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — că există 
toate condițiile ca, prin eforturi co
mune, raporturile româno-chineze 
— întemeiate trainic pe principiile 
socialismului, pe deplină egalitate, 
stimă și respect reciproc — să cu
noască, în continuare, o puternică în
florire, pe măsura posibilităților spo
rite pe care le creează dezvoltarea 
economico-socială a țărilor noastre".

La rîndul său, tovarășul HU YAO
BANG, subliniind în mod deosebit 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
„un prieten vechi care se bucură 
de stima profundă a poporului chi
nez", arăta că scopul actualei întîlniri 
este acela de „a studia și explora 
împreună, in spiritul sprijinului și 
înțelegerii reciproce, noi căi de co
laborare și a stabili țeluri temeinice 
pentru colaborarea noastră".

Ca o concretizare a acestor conclu
zii, în timpul vizitei au fost semnate 
importante documente privind dez
voltarea colaborării economice, teh- 
nico-științifice și în alte domenii. 
Dintre acestea se evidențiază prin 
însemnătatea sa deosebită — tovară
șul Nicolae Ceaușescu l-a apreciat ca 
„un document de importanță istorică 
pentru cele două țări" — Acordul- 
Program între guvernele român și 
chinez cu privire la direcțiile de bază 
ale colaborării economice și tehnico- 
științifice pe termen lung, acord care, 
împreună cu înțelegerile deja exis
tente în asemenea sectoare cum ar 
fi industria carboniferă, metalurgia 
neferoasă, schimburile comerciale, 
este menit să asigure o perspectivă 
trainică, stabilă conlucrării bilatera
le, să-i deschidă orizonturi largi.

S-a căzut, totodată, de acord să se 
dea un nou impuls și să se valorifice 
în mai mare măsură posibilitățile de 
a intensifica în continuare contactele 
.politice, schimburile de experiență 
pe linie de partid și de stat. Nu în
cape îndoială că înfăptuirea acestor 
acorduri și înțelegeri va ridica pe o 
treaptă nouă conlucrarea româno- 
chineză, în interesul operei de con
strucție socialistă în cele două țări, 
al prosperității ambelor popoare.

In mod firesc, în timpul vizitei s-a 
procedat la un tur de orizont, la un 
schimb de păreri în probleme majore 
ale vieții internaționale. In condițiile 
cind viața internațională cunoaște o 
încordare deosebită, fiind puternic 
marcată de intensificarea politicii de

forță și dictat, de împărțire și reîm
părțire a sferelor de influență, de 
accelerarea fără precedent a cursei 
înarmărilor, de menținerea unor stări 
conflictuale și de război, de adincirea 
subdezvoltării este necesar, mai mult 
ca oricînd, să se acționeze cu fermi
tate pentru oprirea cursului încor
dării, pentru soluționarea probleme
lor litigioase dintre state numai pe 
calea tratativelor, pentru respectul 
independenței naționale a popoarelor, 
a dreptului lor sacru de a se dezvolta 
liber, corespunzător propriilor intere
se și năzuințe. Pozițiile comune sau 
apropiate care s-au desprins din 
aceste probleme creează, fără îndo
ială. bazele unei conlucrări mai strîn- 
se și pe plan internațional.

Desigur, așa cum s-a arătat de am
bele părți, în spiritul sincerității de
pline ce caracterizează relațiile din
tre cele două țări și partide, sînt și 
probleme unde există anumite de
osebiri de păreri, după cum există, de 
asemenea, rezolvări diferite ale unor 
aspecte ale construcției socialiste, dar 
aceasta reprezintă un lucru firesc, 
avînd în vedere realitățile economice 
și sociale în cele două țări, faptul că 
in abordarea problemelor, în con
strucția socialistă nu există și nu poa
te exista un model, ci, dimpotrivă, 
trebuie să se țină seama de aceste 
realități concrete. Așa cum a subli
niat cu putere în cursul vizitei tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tocmai pen
tru că au pornit de la această premi
să fundamentală, pentru că s-au că
lăuzit după principiile revoluționare 
ale socialismului științific, ale depli
nei egalități în drepturi, respectării 
independenței și suveranității, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, relațiile româ
no-chineze au cunoscut o dezvoltare 
deosebită, viața demonstrînd că nu
mai pe baza unor asemenea principii 
se poate asigura o bună colaborare 
între țările socialiste, între partidele 
comuniste și muncitorești, între toa
te forțele revoluționare, se poate 
asigura întărirea solidarității lor.

Rezultatele rodnice ale vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu. împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Republica Populară Chineză sînt sa
lutate cu satisfacție de comuniștii, de 
întregul popor român, care văd, pe 
bună dreptate, în ele o elocventă ma
nifestare a prieteniei și solidarității 
româno-chineze, o contribuție impor
tantă la dezvoltarea colaborării pe 
multiple planuri între partidele și ță
rile noastre, spre binele comun, al 
cauzei socialismului, progresului și 
păcii. In același timp, poporul nostru 
își reafirmă deplina adeziune față 
de întreaga politică internă și 
externă a partidului, dragostea și 
recunoștința fierbinte față de se
cretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, care, și cu 
acest prilej, ca și în întreaga sa ac
tivitate, slujește neabătut interesele 
fundamentale ale poporului român, 
țelurile prieteniei și solidarității în
tre toate forțele revoluționare, aspi
rațiile cele mai înaintate ale uma
nității.

Romulus CAPLESCU

Semnarea unor acorduri privind extinderea 
colaborării economice româno-braziliene

BRASILIA 17 (Agerpres) — In ca
drul vizitei pe care o efectuează în 
Brazilia, tovarășul Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a avut 
o întîlnire cu Paulo Salim Maluf, 
guvernatorul statului Sao Paulo, 
precum și cu reprezentanți ai indus
triașilor din statul Sao Paulo, cu

conducerile unor mari firme brazi
liene ca „Petrobras" și Compania 
Vale Do Rio Doce, s-a deplasat în 
zona minieră Carajas și zona liberă 
Manaus.

In încheierea vizitei șl a convorbi
rilor purtate a avut loc semnarea 
unor documente privind aprofunda
rea și diversificarea raporturilor 
economice româno-braziliene.

MOSCOVA

Declarațiile lui LI. Brejnev cu privire la organizarea 
unei întilniri sovieto-americane la nivel înalt

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. anunță că Leonid Brej
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., răspun- 
zînd la o întrebare a unui corespon
dent al ziarului „Pravda" referitoare 
la posibilitatea unei întîlniri. Ta New 
York, cu președintele S.U.A., Ronald

Reagan, a declarat că se pronunță 
pentru asemenea întîlnire. „întîlnirea 
ar putea avea loc în orice terță țară, 
să zicem în Finlanda sau Elveția, fi
rește cu acordul preliminar al guver
nului respectiv. Data cea mai po
trivită, după părerea mea, poate fi 
toamna acestui an, de pildă, luna oc
tombrie" — a spus L. I. Brejnev.

Președintele Senatului nigerian a primit delegația 
Grupului român al Uniunii Interparlamentare

LAGOS 17 (Agerpres). — Președin
tele Senatului Republicii Federale 
Nigeria, Joseph Wayas, a primit de
legația Grupului român al Uniunii 
Interparlamentare, condusă de Stan 
Soare, aflată la Lagos cu prilejul 
participării la sesiunea de primăvară 
a Uniunii Interparlamentare. Cu 
acest prilej au fost evocate bunele 
relații existente între România și 
Nigeria, dezvoltarea pe care au cu

noscut-o cooperarea șl colaborarea 
pe multiple planuri între cele două 
țări.

Evidențiindu-se legăturile existen
te între parlamentele celor două 
țări, interlocutorii s-au pronunțat 
pentru adincirea conlucrării pe plan 
parlamentar In vederea promovării 
unei politici de pace, destindere și 
cooperare în lume.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Acord Israeliano-egiptean asupra procedurii de reglemen
tare a litigiului in problema frontierelor • Evenimentele 
violente din teritoriul Gaza • Dezbaterile din Consiliul de 

Securitate • Luptele singeroase de la Beirut
CAIRO 17 (Agerpres). — Vicepre- 

mierul și ministrul egiptean al aface
rilor externe, Kamal Hassan Aii, a 
avut convorbiri cu Walter Stoessel, 
subsecretar de stat al S.U.A., care a 
sosit la Cairo după vizita efectuată 
la Tel Aviv. Au fost discutate pro
bleme referitoare la diferendul pri
vind viitoarele frontiere egipteano- 
israeliene, după retragerea completă a 
Israelului din Sinai, precizează agen
ția M.E.N.

Vicepremierul și ministrul aface
rilor externe al Egiptului. Kamal 
Hassan Aii, a declarat, într-un in
terviu acordat postului de radio 
Monte Carto, că Egiptul și Israelul 
au căzut de acord asupra procedu
rii în vederea reglementării litigiu
lui în problema trasării frontierei 
dintre ele in Sinai — relatează a- 
genția France Presse. Cele două țări 
au convenit ca Israelul să se retragă 
pînă la linia de demarcație din 1906, 
recunoscută de Egipt, Egiptul să nu 
depășească linia revendicată de 
Israel ca graniță, iar forța multina
țională să ocupe poziții in zona li
tigioasă pînă Ia reglementarea pro
blemei. Kamal Hassan Aii a subli
niat că diferendul egipteano-israe- 
lian asupra liniei frontierei nu va 
afecta retragerea completă a Israelu
lui din Sinai.

TEL AVIV 17 • (Agerpres) — Ar
mata israeliană a deschis focul vi
neri la ieșirile mai multor moschei 
din teritoriul Gaza, provocînd, potri
vit unui bilanț furnizat de medicii 
palestinieni, moartea a trei persoane 
și rănirea altor 70 — relatează agen
ția France Presse. Doi adolescenți, 
de 16 și 18 ani, au fost uciși de 
gloanțe, iar printre răniți se aflau 
cinci copii sub zece ani și patru 
persoane adulte care sînt într-o stare 
gravă, menționează aceleași surse.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
își va relua dezbaterile, luni, asupra 
incidentelor care au avut loc, dumi
nica trecută, în fața moscheilor Al- 
Aqsa și Omar din sectorul răsăritean 
al Ierusalimului.

în cursul ședinței de vineri au luat 
cuvintul reprezentanții Siriei, Indiei, 
Chinei, Iordaniei și Jamahiriei Li
biene, care au exprimat critici severe 
la adresa politicii israeliene.

BEIRUT 17 (Agerpres). — In noap
tea de vineri spre sîmbătă, noi ba
raje de artilerie și tiruri de rachete 
s-au înregistrat în cartierele din su
dul Beirutului. Au fost, astfel, de
clanșate numeroase incendii în a- 
ceastă zonă dens populată a capitalei 
libaneze — informează agenția A.P. 
S-au înregistrat 20 de morți și 45 de 
răniți.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ZIMBABWE

Tovarășului CANAAN SODINDO BANANA
Președintele Republicii Zimbabwe

Tovarășului ROBERT GABRIEL MUGABE
Președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe, 

Primul ministru al Republicii Zimbabwe
SALISBURY

Cu prilejul celei de-a doua aniversări a proclamării independenței de 
stat a țării dumneavoastră, ne este deosebit de plăcut să vă adresăm calde 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres 
și prosperitate poporului Zimbabwean prieten, de succese tot mai mari pe 
calea edificării noii societăți, a dezvoltării economice și sociale de line 
stătătoare a Republicii Zimbabwe.

Sîntem încredințați că, pe baza Tratatului de prietenie și cooperare pe 
care l-am semnat recent și în spiritul convorbirilor pe care le-am avut 
împreună la București, raporturile de prietenie, solidaritate militantă și 
conlucrare activă dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Națională 
Africană din Zimbabwe, dintre Republica Socialistă România și Republica 
Zimbabwe se vor extinde și aprofunda în interesul popoarelor român și 
Zimbabwean, al cauzei păcii, independenței naționale, securității și 
colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România
ILIE VERDEȚ

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Cu doi ani în urmă, în noaptea 
de 17 spre 18 aprilie 1981, poporul 
Zimbabwe era martorul unui me
morabil moment al istoriei sale na
ționale : după o luptă eroică cu 
arma în mină, care a durat aproa
pe opt ani și în cursul căreia și-au 
jertfit viața nu mai puțin de 27 000 
de patrioți, la Salisbury avea loc 
într-o atmosferă de mare entuziasm 
solemnitatea proclamării indepen
denței tării.

Apariția Republicii Zimbabwe — 
al 50-iea stat membru al Organiza
ției Unității Africane — a fost sa
lutată cu deosebită satisfacție de 
opinia publică din țara noastră, ca 
și din numeroase alte state ale lu
mii, ea constituind o nouă și stră
lucită victorie a mișcării de elibe
rare națională.

In perioada scurtă care a trecut 
de la proclamarea independentei, 
guvernul condus de Robert Muga
be, președintele Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe — Frontul Pa
triotic (Z.A.N.U. — F.P.), a luat o 
serie de măsuri pentru normaliza- ‘ 
rea situației interne, acționind în 
primul rînd pentru reașezarea celor 
1,5 milioane de refugiați și a per
soanelor rămase fără adăpost din 
cauza ostilităților militare. S-a 
procedat la o largă reformă agrară, 
a intrat pe făgaș normal activitatea 
întreprinderilor industriale, a mi
nelor și a transporturilor — toate 
acestea contribuind la dobîndirea 
unor succese nbtabile pe plan eco
nomic.

Desigur, în obținerea unor ase
menea succese, poporul Zimbabwe 
a trebuit să înfrunte nu puține 
greutăți inerente începutului, dar,

așa, cum o arată realitatea, este pe 
deplin încrezător în realizarea tu
turor marilor obiective propuse.

Animat de sentimente de caldă 
prietenie față de popoarele Africii, 
poporul român urmărește cu ce'£ 
mai viu interes realizările popC#'**  
liți Zimbabwe pe calea consol-jeL . 
independentei și făuririi" uneL viei/ 
noi. Solidaritatea militantă a Româ
niei socialiste cu cauza acestui po
por și-a găsit o elocventă ilustrare 
atit în anii grei ai luptei sale de 
eliberare națională, cînd țara noas
tră a acordat poporului Zimbabwe 
un sprijin larg — politic, diploma
tic, moral și material — cît și după 
aceea. România a recunoscut chiar 
din primul moment, așa cum se 
știe. Republica Zimbabwe, stabilind 
cu ea relații diplomatice și mani- 
festîndu-și totodată dorința de a 
dezvolta, în noile condiții, legături 
de strinsă colaborare cu tinărul 
Stat.

Momente de cea mai mare impor
tantă în evoluția ascendentă a re
lațiilor româno-zimbabweene le-au 
constituit întilnirile președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu președintele 
Canaan Sodindo Banana (septem
brie 1980) și cu primul ministru, 
Robert Mugabe (noiembrie 1981). 
Desfășurate sub semnul stimei șl 
încrederii reciproce, aceste contac
te la cel mai înalt nivel s-au În
cheiat cu acorduri și înțelegeri care 
conferă noi dimensiuni raporturilor 
dintre România și Zimbabwe, des
chizînd largi perspective dezvoltă
rii lor, în interesul reciproc, al cau
zei păcii și colaborării internațio
nale. edificării unei noi ordini po
litice și economice în întreaga lume.

C A.E.R.1 Schimb de experiență în problemele muncii
MOSCOVA 17 (Agerpres) — La 

Moscova a avut loc ședința a 14-a 
a Consfătuirii conducătorilor orga
nelor de stat’ pentru problemele 
muncii din țările membre ale 
C.A.E.R., Ia care âu participat dele
gații din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, R.D. Germană, Mongolia, Po
lonia, România, Ungaria, U.R.S.S. șl 
R.S. Vietnam. Delegația română a

Diferendul anglo-argentinian
• France Presse : misiunea secretarului de stat al S.U.A. nu s-a 
soldat pină in prezent cu rezultate notabile • Navele din 
avangarda forței de intervenție britanice vor ajunge in apropierea 

Insulelor Malvine la 23 aprilie

fost condusă de tovarășul Maxim 
Berghianu, ministrul muncii.

La ședință s-a efectuat un schimb 
de informații și experiență privind 
cele mai importante măsuri luate în 
domeniul muncii și problemelor so
ciale in țările participante, au fost 
examinate și adoptate referatele 
elaborate de organele de lucru ale 
consfătuirii, precum și alte proble
me.

BUENOS AIRES 17 (Agerpres). — 
Misiunea secretarului de stat al 
S.U.A., Alexander Haig, la Buenos 
Aires in legătură cu criza anglo-ar- 
gentiniană nu s-a soldat, pină în pre
zent, cu vreun progres notabil — 
.ransmite agenția France Presse, ci
tind surse de la Palatul guvernamen- 
:al argentinian. Argentina rămîne 
!erm pe poziția sa, mai ales asupra 
i trei puncte esențiale : suveranita- 
:ea sa asupra Insulelor Malvine 
[Falkland), Georgia de Sud și Sand- 
vich. arborarea drapelului național 
irgentinian în arhipelag și instaura- 
ea unui guvernator militar argenti- 
lian în zonă — a precizat Ministerul 
lelațillor Externe- al acestei țări, 
irată agenția.
Sîmbătă după-amiază, secretarul de 

tat al S.U.A. a avut convorbiri cu 
nembrii Juntei militare de guvernă-

mînt argentiniene. Un purtător de 
cuvînt oficial argentinian a declarat 
că după întilnirea lui Alexander Haig 
cu membrii juntei militare este pre
văzută o ședință a guvernului.

LONDRA 17 (Agerpres). — După 
cum a anunțat compania britanică de 
televiziune BBC, citată de agențiile 
U.P.I. și T.A.S.S., primele nave mi
litare din componența forței speciale 
aero-navale de intervenție trimise de 
Marea Britanie în sudul Atlanticului 
au părăsit vineri seara baza militară 
de pe insula Ascension, exploatată în 
comun de S.U.A. și Anglia, îndrep- 
tindu-se spre Insulele Malvine (Falk
land). „Aceasta înseamnă, a arătat 
comentatorul militar ăl rețelei de te
leviziune BBC, că navele din avan
garda forței de intervenție vor ajunge 
in apropierea Insulelor Malvine in 
seara zilei de 23 aprilie".
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Dezvăluiri ale ziarului „GUARDIAN"

„R.F.G. a ajuns la limita absorbirii 

imigranților"
Răspunzînd preocupărilor opiniei 

publice din Marea Britanie privind 
necesitatea adoptării unor măsuri 
care să reducă afluxul de străini, 
ziarul „GUARDIAN" publică o co
respondență din Frankfurt, de la; 
Siegfried Buschschluter, in care în
fățișează situația din R. F. Germa
nia în acest' domeniu. Chiar de la 
început, ziarul arată că măsurile 
preconizate și adoptate în Germa
nia occidentală privind imigranții 
au fost determinate de „creșterea 
numărului șomerilor autohtoni și 
de ostilitatea tot mai puternică a 
cetățenilor vest-germani împotriva 
ștrăinilor". „In decembrie trecut 
—precizează ziarul — guvernul a 
introdus o serie de restricții pri
vind intrarea străinilor in R.F.G., 
Inclusiv interdicția impusă copiilor 
peste 16 ani de a se alătura părin
ților lor".

In continuare, „Guardian" amin
tește că, recent, cancelarul Schmidt 
a exprimat „preocuparea serioasă" 
in legătură cu creșterea xenofobiei 
In R.F.G., amintind, în context, că 
in anii 1920 evreii au fost învînuiți 
de dificultățile de atunci ale tării, 
tar acum vina peafflb greutățile pe

care Ie parcurge R.F.G. este arun
cată asupra muncitorilor imigranți, 
„Afluxul de străini trebuie să fie 
limitat — a spus el. Țara nu mai 
poate să-i absoarbă. S-a ajuns la 
limită, dacă nu chiar aceasta a și 
fost depășită".

Ziarul britanic arată apoi că 
„pentru a preveni apariția unei 
populații de imigranți trăind în cea 
mai neagră mizerie, fără lucru și 
avind condiții de locuit deosebit de 
grele, guvernul vest-german a im
pus o serie de restricții la intrarea 
străinilor. Acțiunile urmăresc, tot
odată, să-i determine pe străini să 
se intoarcă in țările lor".

într-un alt articol, „Guardian" 
înfățișează „creșterea ostilității față 
de străini" atit in R.F.G., cit și in 
celelalte țări vest-europene. „In 
Germania occidentală — arată zia
rul — o amplă și furibundă cam
panie împotriva muncitorilor imi
granți duc partidele de extremă 
dreaptă și în special neonaziștii. In 
Belgia — continuă „Guardian" — 
rasiștii de dreapta își îndreaptă ura 
campaniei lor împotriva -crimina
lilor din ghetouri», așa cum sînt 
considerați muncitorii străini".

ACORD ECONOMIC SOVIETO- 
| CHINEZ. După cum transmit agen

țiile China Nouă și T.A.S.S., la 
I Beijing a fost semnat acordul pri

vind schimburile de mărfuri și plă
țile între R.P. Chineză și U.R.S.S. 

> pe anul 1982.
CU PRILEJUL VIZITEI PRE

ȘEDINTELUI FRANȚEI IN JAPO- 
1NIA. Aflat la Tokio, președintele 

Franței, Francois Mitterrand, a 
avut întrevederi separate cu lide- 

Irii principalelor partide de opozi
ție din Japonia. El a conferit, 
astfel, cu Ichio Asukata, președin- 

Itele Comitetului Central Executiv 
al Partidului Socialist din Japonia, 
cu Kenji Miyamoto, președintele 
Prezidiului C.C. al Partidului Co- 

Imunist Japonez. Yoshikatsu Ta- 
keiri, președintele partidului Ko- 
meito, și cu Ryosaku Sasaki, pre- 

1 ședințele Partidului Socialist De
mocratic.

IMPORTANTA ACȚIUNE DE 
I LUPTA A PATRIOȚILOR NAMI- 

BIENI. Luptători ai Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 

I(S.W.A.P.O.) au declanșat joi un 
atac împotriva forțelor sud-africa- 
ne din regiunea Tsumeb (nordul 

I Namibiei), ucigind mai multi mili
tari. Intr-o declarație făcută în a- 
cceași zi la Windhoek, generalul 
sud-african Jan Klopper a recunos- 

Icut că este vorba de cea mai im- 
' portantă operațiune organizată în 

ultima vreme de S.W.A.P.O.
' 100 000 DE OAMENI Al MUNCil
■ AU URMAT APELUL LA GREVA 
■ GENERALA IN ASTURIA. Acest apel 

a fost lansat de către Comisiile 
I muncitorești și Uniunea Generală a 
I Oamenilor Muncii sindicate apro

piate ca orientare de Partidul Co
munist, și, respectiv. Partidul Socia- 

Ilist Muncitoresc Spaniol. Sindicatele 
reclamă din partea guvernului spri
jinirea industriei din această regiu- 

Ine, precum și îmbunătățirea gene
rală a condițiilor de muncă și trai 
ale muncitorilor.

DECIZIE PRIVIND CONSTRUI- 
I REA UNUI NOU ELICOPTER DE 

LUPTA IN S.U.A. Comandamentul 
armatei de uscat a Statelor Unite a 

| aprobat construirea controversatului 
elicopter de atac „Apache". Decizia 

I a fost adoptată în pofida opoziției

manifestate cu tot mai multă forță 
in S.U.A. împotriva programului de 
înarmare. Se precizează că armata 
americană de uscat dorește să achi
ziționeze un număr de 446 elicop
tere de acest tip, la prețul total de 
7,38 miliarde dolari.

CONVORBIRI INTRE PRE
ȘEDINȚII ANGOLEI ȘI PORTU
GALIEI. La Luanda au început 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Angolei. Eduardo dos 
Santos, și președintele Portugaliei. 
Antonio Ramalho Eanes, aflat în 
vizită oficială în această tară. Cei 
doi șefi de stat au examinat si
tuația din Africa australă, in spe
cial problema namibiană.

ÎN LEGĂTURĂ CU ATENTATUL 
TERORIST ASUPRA GĂRII DIN 
BOLOGNA, poliția italiană a operat 
patru noi arestări. Se amintește că 
acest atentat terorist, produs la 2 
august 1980, s-a soldat cu moartea 
a 85 de persoane.

PROTEST NICARAGUAN. Nica
ragua a protestat pe lingă Guver
nul S.U.A. împotriva prezentei în 
apele sale teritoriale a patru nave 
de război nord-americane — scrie 
cotidianul Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională (F.S.L.N.), „La 
Barricada". Trei din cele patru 
nave ale S.U.A. au fost reperate, 
joi, de paza de coastă nicaraguană. 
Cea de-a patra, un distrugător, a 
sosit luni în zonă și a făcut obiec
tul unei note de protest nicaragua- 
ne anterioare.

LA V1RSTA DE APROAPE 140 
DE ANI. Intr-un sat din centrul 
Tanzaniei a incetat din viață țăra
nul Hassan Kitano Kingamkono, 
născut in 1843 — anunță agenția 
tanzaniană de știri.

ERUPȚIA VULCANULUI CHI- 
CHONAL din Mexic a provocat 22 '
de morți, 93 de răniți, 2 755 dispă- . 
ruți și peste 20 000 de sinistrați, a- 
firmă un bilanț oficial publicat la l 
Ciudad de Mexico. Erupția a dis
trus cinci sate și a cauzat pagube I 
altor 46. Peste 200 000 de hectare de 
teren arabil au fost devastate și au '

pierit mii de animale. Craterul vul
canului continuă să arunce pietre și I 
cenușă pe o rază de 5 kilometri, 
zonă acoperită cu un strat de ce- I 
nușă de doi metri, și unde n-a ră
mas nici o urmă de viață. Specia
liștii apreciază că Chichonal ar i 
putea rămîne in activitate timp de 
șase ani. I

„TEATRUL NAȚIONAL" DIN | 
WASHINGTON, cea mai veche in
stituție teatrală din Statele Unite, * 
urmează să-și înceteze activitatea . 
din cauza unor serioase dificultăți 
financiare.

ACORD MILITAR INTRE R.F.G. ȘI S.U.A. Vicecancelarul și ministrul 
de externe vest-german, Hans-Dietrich Genscher, și ambasadorul Statelor 
Unite la Bonn, Arthur Burns, au semnat un acord prevăzind sporirea 
efectivelor trupelor americane staționate în R.F.G. in „perioada de ten
siune" — anunță un comunicat al Ministerului de Externe. Se prevede 
staționarea suplimentară în R.F.G., intr-o situație de criză, a șase divizii 
americane, stocarea de material greu destinat acestor forțe, mobilizarea a 
96 000 rezerviști vest-germani, pentru sprijinirea pe plan logistic (trans
porturi, comunicații, paza depozitelor militare) a trupelor americane 
(120 000 de militari). Referindu-se la acordul de mai sus, agenția T.A.S.S. 
apreciază că aceasta constituie nu numai o dovadă a lipsei dorinței de a 
contribui la dezangajarea militară in Europa, ci, pur și simplu, și a fap
tului că guvernul R.F.G. vine în intîmpinarea unor planuri militariste. 
Aceste planuri — scrie T.A.S.S. — au declanșat in întreaga Europă — in
clusiv in R.F.G. — o mișcare antirăzboinică de masă.
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Comoara din adîncuri
E frumoasă, emoționantă tradiția marinărească prin care, atunci 

cînd un om al întinderilor albastre iți pierde viața în larg, i se hără
zește, pentru odihnă eternă, adîncul oceanului. însoțit de pateticul „De 
profundis" pleacă spre a rămîne pentru veșnicie în mediul său. (Nemai- 
vorbind de avantajul că apele acoperă patru cincimi din suprafața 
globului, incit nu se pune problema crizei locurilor de veci).

E drept, liniștea veșnică a cimitirelor de mărgean a început să fie 
frecvent tulburată. In întunericul greu al străfundurilor, mișună acum 
căutătorii de comori submarine, pasiunea pentru aventură a devenit un 
fel de industrie, s-au format întreprinderi specializate, dotate cu echi
pamente ultramoderne. Pasionații detectivi ai adincurilor vînează și 
aduc sus, deasupra valurilor, statui ți amfore, tunuri de bronz ți mo
nede, bijuterii sau vase de porțelan. Timp de 40 de ani au stat, pină 
a fi recuperate, 4ă5 de lingouri de aur in camerele blindate ale cru
cișătorului „Edinburgh", scufundat în timpul celui de-al doilea război 
mondial. La 8 trilioane de yeni — 40 miliarde dolari — a fost apreciat 
tezaurul aflat la bordul cuirasatului „Amiral Nahimov" scufundat în 
războiul din 1905, în zona Nagasaki.

Problema principală în cazul comorilor scufundate nu este atit 
readucerea lor la suprafață, cît depistarea — respectiv, localizarea 
galerelor, goeletelor, caravelelor cu sipetele pline de aur ți nestemate 
□ le conquistadorilor sau piraților...

Sîntem insă în măsură să oferim amatorilor o adresă precisă : cine 
vrea o comoară de miliarde să se instaleze din timp în largul coastelor 
Californiei, cam în dreptul marii prăpăstii submarine. Și să aștepte 
puțin, numai puțin.

Căci, pentru fiecare submarin nou, din clasa „Trident", urmează să 
fie scufundate acolo cite 5 (cinci) submarine „Polaris" dezafectate 
(imposibil de expediat la fier vechi din cauza radioactivității reacto
rului). Ca urmare, cimitirul submarin va primi pentru odihna de veci 
in total 100 de submarine atomice „Polaris" - a căror valoare întrece 
cu mult tot ce au scos pînă acum din adîncuri amărîțil de scafandri.

De unde se vede că expresia „a arunca banii pe fereastră" e de
pășită — în comparație cu miliardele aruncate peste bord. Sau că - 
ceea ce nu consemnează nici o hartă sau atlas geografic - „apa 
Sîmbetei" se varsă în ocean. Și că „De profundis" se poate rosti și 
pentru teancurile de bancnote verzi, cînd iau drumul adincurilor verzi.

Li s-ar putea spune „odihnească-se in pace I" - dar nici pe lumea 
de apoi „Polaris"-urile nu pot avea nimic comun cu pacea. A și 
izbucnit un „război al specialiștilor", care demonstrează că după 20 de 
ani pereții submarinelor vor putrezi, iar radioactivitatea va contamina 
apele; că pereții reactorului ar conține pe lingă „Cobalt 60", izotopi 
extrem de rezistenți ca „Nikel 59", care se menține (doar) 80 000 de 
ani (!) și „Niobium 99", care emite radiații cu o forță (numai) de 
720 000 ori mortală pentru om.

Pentru evitarea consecințelor otrăvirii mediului marin singura spe
ranță este că, asemeni peștișorului de aur din basm - peștii vor 
spune pescarilor : „Aruncă-mă, înapoi, flăcăule, știi, eu vin de Acolo" ; 
sau că peștii iși vor atîrna de coadă ori aripioare inscripții - 
„Atențiune, contaminat I"

Comoara din adîncuri are toate șansele să prolifereze. Pentru că 
așa-i viața, trecătoare: „Tridenturile”, care înlocuiesc acum „Polarisu- 
rile", se vor învechi și vor lua și ele drumul adincurilor. Și așa mal 
departe, problema fiind - de unde să se facă rost de atîtea noi și noi 
prăpăstii submarine.

Doar e criză pe plan mondial, sînt lipsuri, foamete, decalaje — așa 
că oamenii n-au ce face, sus, pe uscat, cu tezaurele și comorile...

N. CORBU
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