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l Dînd expresie legăturilor de prietenie frățească 

dintre popoarele român și coreean, de solidaritate 

militantă dintre cele două partide, prilejuind 

adoptarea unor documente de mare importanță, 

ieri a continuatVizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Republica Populară Democrată Coreeană
Relațiile dintre țările și popoarele 

noastre sînt relații trainice, se ba
zează pe o profundă încredere reci
procă, pe egalitate, stimă și respect 
al independenței naționale și dezvol
tarea lor continuă constituie, totodată, 
o contribuție de Seamă la cauza so
cialismului, progresului și păcii în 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

Ca țări socialiste, Coreea și Româ
nia au stabilit raporturi strînse de 
prietenie pe baza principiilor inde
pendenței și ale solidarității interna
ționale. Aceste relații tradiționale de 
prietenie și colaborare se întăresc pe 
zi ce trece prin lupta comună împo
triva imperialismului, pentru victoria 
cauzei păcii, socialismului și comu
nismului,

KIM IR SEN

ÎNCHEIEREA convorbirilor oficiale

Marți. 20 aprilie, au luat sfir'șit 
convorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului-Central-ui 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene.

Conducătorii de partid și de stat au 
trecut în revistă, cu acest prilej, re
zultatele vizitei oficiale de prietenie, 
ale convorbirilor purtate, exprimm- 
du-și satisfacția pentru înțelegerile 
la care s-a ajuns, convingerea CB 
noul ' dialog la nivel înalt va 
impulsiona mai puternic dezvoltarea 
relațiilor dintre popoarele, partidele 
și țările noastre, raporturile lor de

conlucrare în domeniile politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultural.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen au avut, tot
odată, un nou schimb de vederi m 
probleme majore ale vieții interna
ționale, asupra cărora s-a constatat 
deplină identitate de vederi.

De ambele părți s-a exprimat hotă-

rîrea de a se acționa în continuara 
pentru promovarea colaborării pe 
multiple planuri, atît in ce privește 
amplificarea și lărgirea raporturilor 
româno-coreene în diferite dopienii, 
cit și în viața internațională, cu con
vingerea că aceasta servește intere
selor celor două țări, întăririi prie
teniei și solidarității dintre popoare

le, partidele și țările noastre, cau
zei independentei, socialismului și 
păcii.

Convorbirile s-au desfășurat sub 
semnul stimei și respectului reciproc, 
înțelegerii și prieteniei, caracteristi
ce bunelor relații dintre cei doi con
ducători de partid și de stat, dintre 
poporul român și poporul-coreean.

Solemnitatea semnării documentelor
oficiale româno-coreene

Noi și semnificative momente ale vizitei
oaspeților români, prilej de puternică 
reafirmare a sentimentelor de caldă 

prietenie și prețuire reciprocă

i-

I La 20 aprilie 1982, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to

Democrate Coreene

varășul Kim Ir Sen, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrate 
Coreene, au semnat, in cadrul unei 
solemnități desfășurate la Palatul 
Kîmsusan. Declarația comună a Re
publicii Socialiste România și Repu

blicii Populare
și Acordul privind direcțiile de bază 
ale dezvoltării colaborării economi
ce și tehnico-științifice intre Pepu-
blica Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană.

Ceremonia semnării s-a desfășurat 
în prezența tovarășei Elena Ceaușescu 
și a tovarășei Kim Săng E.

Au luat parte tovarășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe-

cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului. Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politie Executiv al C.C. al
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
loan Ursu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. ai 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, loan Avram, membru al 
C.C. ai P.C.R., ministrul industriei

construcțiilor de mașini, alți membri 
.ăi delegației române.

Din partea coreeană erau de față 
Li Giong Ok, membru al Prezidiu-
lui Biroului Politic al C.C. al P.M.C., 
premierul Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene, alți. tovarăși din 
conducerea de partid și de stat.

După semnare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen și-au strîns 
călduros mîinile, s-au îmbrățișat cu. 
prietenie.

DINEU OFERIT IN ONOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU Șl A TOVARĂȘEI
ELENA CEAUSESCU DE TOVARĂȘUL KIM IR SEN SI TOVARĂȘA KIM SANG E

în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, tovarășul 
Kim Ir Sen. secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Mun

cii din Coreea, președintele Republi
cii Populare Democrate Coreene, și 
tovarășa Kim Săng E au oferit, după 
solemnitatea semnării documentelor 
româno-coreene, un dineu la Palatul 
Kîmsusan.

La dineu au participat tovarășii

Ion Dincă, Stefan Andrei. loan Ursu, 
loan Avram, celelalte persoane ofi
ciale române care însoțesc în vizita 
sa pe conducătorul partidului și sta
tului nostru.

Au luat, de asemenea, parte Li 
Giong Ok, alți tovarăși din condu

cerea de partid și de stat a R.P.D. 
Coreene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu și tovarășul 
Kim Ir Sen, tovarășa Kim Săng E 
s-au întreținut cordial, intr-o am
bianță de caldă prietenie.

Solii poporului roman primiți sărbătorește 
de muncitorii de la Uzinele de mașini 

și utilaj greu Dean
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Kim Săng E. 
însoțiți de persoane oficiale române 
și coreene, s-au aflat, marți dimi
neața, in mijlocul muncitorilor uzine
lor de mașini și utilaj greu. Dean, 
colectivul de aici rezervind inalților 
oaspeți o vibrantă primire, salutțn-

du-i cu calde manifestări de prie
tenie.

Drumul spre Dean urmează cursul 
fluviului Daidong, străbătîndu-se o 
regiune ce poartă, la fiecare pas, 
amprenta hărniciei și tenacității po
porului coreean — cimpii, dar și pă- 
minturi aride, pante de munți lu
crate cu deosebită grijă, alternind 
cu peisajul industrial atît de carac
teristic Coreei socialiste. Pe fluviu — 
flotile pescărești in plină activitate, 
nave comerciale de pină la 10 000 
tone într-o mișcare continuă, totul 
sugerind o vie activitate economica.

Se străbate o zonă economică com
plexă', reprezentativă pentru agricul
tura și industria Coreei socialiste, 
dar și pentru alte domenii de mare 
interes. Dealtfel, Dean reprezintă o 
extindere a portului Nampo. Aceas
tă poartă maritimă a tării — care are 
relații de strinsă prietenie cu orașul 
Galați — precum și o serie de obiec
tive economice de aici, intre care un 
mare laminor, realizat in cadrul co
laborării prietenești româno-,coree
ne, vorbesc grăitor despre amploarea 
pe care a cunoscut-o dezvoltarea 
economică a R.P.D. Coreene.

Situat in apropiere de Phenian, 
complexul de la Dean oferă astăzi o 
imagine impresionantă a capacității 
creatoare a poporului coreean, a suc
ceselor dobindite de oamenii muncii 
m construcția socialistă, in înfăp
tuirea politicii partidului de dezvol- 
(Continuare in pag, a IH-a) ,
................  „........„ggaf
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Tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu 

a primit o delegație a oamenilor de știință și cultură coreeni

La intrarea în uzină muncitorii fac o entuziastă primire distinșilor oaspeți

Marți după-amiază. tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Național 
pentru Știință șj Tehnologie, a pri
mit. la Phenian, o delegație de oa
meni de știință și cultură din Repu
blica Populară Democrată Coreeană.

Din delegație au făcut parte aca
demicienii Chong Jun Gi, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.C., vicepremier al Consiliului 
Administrativ al R.P.D. Coreene, 
președintele Academiei de Științe a 
R.P.D. Coreene, Li Chang Son, 
membru al C.C. al P.M.C., ministrul 
culturii și artei, Kim Chang Ho, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie al R.P.D. 
Coreene, Choe Tae Bok, președinte
le Comisiei de stat pentru invățăn 
mint, Ceo Hak Kin. președintele Co
mitetului de Stat pentru Energia, A- 
tnmică, Sin Mun Ghiu. vicepreșe
dintele Academiei de Științe a R.P.D, 
Coreene, LI tie lăk, directorul In
stitutului de cercetări macromolccu- 
lare. Kim long Ho, rectorul Univer
sității „Kim lr Sen“ din Phenian.

La primire a participat prof. Ioan 
Urau, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al G.C. al P.C.R., 
prim-viceprțțedinte al. Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gic.

român. Ei au relevat 
această a treia vizită 
Populară Democrată 

tovarășului Nicolae 
a tovarășei Elena

Membrii delegației au ținut să 
adreseze salutul lor , respectuos și 
cele mai calde urări înalților oaspeți 
din România prietenă, subliniind că 
se alătură, astfel, marii sărbători in 
care întregul popor coreean a primit 
solia poporului 
convingerea că 
în Republica 
Coreeană a

■ Ceaușescu și
Ceaușescu reprezintă un eveniment 
de cea mai inare însemnătate pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate dintre ță
rile și popoarele noastre, în ansam
blul cărora colaborarea tehnico-știin- 
țifică și culturală ocupă un loc im-
portant.

Participanții la- întîlnite, reprezen
tanți de seamă ai gindirii creatoare 
coreene, au exprimat direct tovară
șei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu omagiul și profunda lor 
admirație pentru contribuția pe care 
o. aduce, prin activitatea politică, 
prin cercetările științifice proprii, 
prin atenția pe care ■ o acordă orga
nizării, funcționării și' perfecționării 
instituțiilor specializate, la dezvolta
rea științei, culturii și artei, a în
tregii vieți spirituale românești.

Membrii delegației au arătat că lu
crările științifice ale tovarășei aca
demician doctor îpginef Elena
Ceaușescu, studiile de prestigiu mon
dial in domeniul chimiei macromole- 

culare. al polimerizăril, aplicațiile 
lor practice in industrie sint larg 
cunoscute și apreciate de oamenii de 
știință coreeni.

Tovarășa Elena Ceaușescu a mul
țumit pentru emoționantul salut, și 
caldele urări prietenești ce i-au fost 
adresate, pentru aprecierile privind 
succesele științei, tehnicii și culturii 
românești, pentru ospitalitatea re
marcabilă a poporului coreean, 
transmițând, totodată, tuturor oame
nilor de știință coreeni — celor ce 
studiază fenomenele naturii, structu
ra și transformările materiei pentru 
a înlesni prin investigațiile și des
coperirile lor progresul societății — 
cele mai calde felicitări și urări de 
noi succese în opera lor, precum ți 
în cadrul colaborării statornicite cu 
colegii români.

împărtășind impresiile bune; pri
vind activitatea poporului coreean 

.dedicată dezvoltării, socialiste a tării, 
activitate reprezentativ ilustrată la 
uzinele Dean vizitate marți, tovarășa 
Elena Ceaușescu a arătat că poten
țialele ecopomicc mereu mai puter
nice ale României și Republicii 
Populare Democrate Coreene — la 
creșterea cărora știința șl tehnica 
participă direct — permit extinderea 
și adîncirea colaborării în spiritul 
înțelegerilor convenite prin dialogul 
la cel mai înalt nivel purtat in aces
te zile la Phenian.

S u b 1 i n i e r i I e tovarășei Elena 

Ceaușescu privind principalele ori
entări ale programelor românești de 
acțiune in domeniul științei și teh
nicii. pentru economisirea și conser
varea energiei, pentru noi sunse da 
materii prime, inclusiv materialele 
refolosîbile și cele cu conținuturi 
utile sărace, au fost urmărite cu 
interes deosebit de membrii dele
gației.

Referindu-fie Ia misiunea nobilă ce 
revine științei șl gindirii umane de 
a acționa pentru folosirea tuturor 
descoperirilor și resurselor exclusiv 
in scopuri pașnice, tovarășa Elena 
Ceaușescu a evidențiat preocuparea 
României de a mobiliza pe toți re
prezentanții geniului "creator al urba
nității in Jupta împotriva armelor și 
războiului, a mijloacelor de distru
gere. pentru apărarea și garantațea 
păcii, în cadrul căreia se înscriu și 
acțiunile Comitetului Național Ro
mân „Oamenii de știință și pacea".

La încheierea întrevederii, mem
brii delegației au mulțumit cu pro
fundă recunoștință pentru onoarea ce 
li s-a făcut de a fi primiți de tova
rășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu și au urat succes 
deplin vizitei la nivel înalt in Re
publica Populară Democrată Coreea
nă. sănătate și fericire distinșilor 
oaspeți, iar poporului român — noi și 
importante succese in edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.

„0 puternică manifestare a prieteniei românrareene"
Ziarele din R. P. D. Coreeană au publicat, in numerele lor de marți, 

ample relatări bogat ilustrate, consacrate vizitei oficiale de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae. Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, o efectuează in R.P.D. Coreeană.

Ziarele „NODON SINMUN", or
gan al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, și „MINGIU CIOSON", 
organ al Guvernului R.P.D. Core
ene, informează pe larg despre con
vorbirile între președintele Nicolae 
Ceaușeiscu și președintele Kim Ir 
Sen, despre vizita președintelui 
Kim Ir Sen la reședința președin
telui Nicolae Ceaușescu, precum și 
despre convorbirile oficiale româ- 
no-coreene. Pe prima pagină, ziare
le publică două fotografii mari, 
prima înfățișind întilnirea dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Kim. Ir Sen, dintre tovarășele Elena 
Ceaușescu și Kim Săng E, cea de-a 
doua — de la convorbirile oficiale.

Cele două ziare informează, tot
odată. in prima pagină, despre
participarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena

. Ceaușescu la spectacolul cu epo
peea muzicâl-coregrafică „Cîntecul 
gloriei", luni seara, la invitația to
varășului Kim Ir Sen și a tovară
șei Kim Săng E.

Vizita efectuată, luni, de tovarășa 
Elena Ceaușescu la „Monumentul 

Ideii Ciuce" și la „Palatul de stu
diu al poporului", inaugurate re
cent în capitala R.P.D. Coreene, 
fac, de asemenea, obiectul unor re
latări in presă.

Ziarul săptămînal de limbă fran-

Ample relatări și comentarii 
in presa din R.P.D. Coreeană
ceză „LES NOUVELLES DE 
PYONGYANG", care apare in ca
pitala R.P.D. Coreene, a publicat 
luni pe două pagini'bogat ilustrate 
relatări despre vizita oficială de 
prietenie pe . care președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o efec
tuează în Coreea. socialistă. „Pe 
chipurile a sute de mii de locuitori 
ai Phenianului, care au manifestat 
entuziast de-a lungul traseului 
străbătut de coloana mașinilor o- 
ficiale — scrie ziarul — se putea 

citi bucuria de a primi pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care con
duce cu clarviziune România pe 
calea dezvoltării independente și 
care, în spiritul marii prietenii ro- 
mâno-corecne. a venit pentru a 
treia oară in R.P.D. Coreeană, după 
vizitele efectuate în anii 1971 și 
1978".

La rindul său, TELEVIZIUNEA 
din Phenian a transmis o suită de 
reportaje filmate de la manifestă
rile care au avut loc luni. „Vizita 
conducătorului partidului și statu
lui român în țara noastră — subli
nia un comentariu al televiziunii 
•— constituie o nouă și puternică 
manifestare a prieteniei dintre Co
reea socialistă și România, a dorin
ței lor fierbinți de a adinei și dez
volta multilateral această priete
nie. Relațiile dintre R.P.D. Core
eană și Republica Socialistă Româ
nia. — relevă comentariul. — sint 
relații exemplare intre două -țâri 
socialiste frățești unite prin lupta 
comună împotriva imperialismului, 
pentru dezvoltarea lor independen
tă. și suverană".

Posturile de RADIO din Phenian 
au relatat, la rindul lor, despre 
diferitele momente ale vizitei înal
ților oaspeți români, despre întîl- 
nirile și convorbirile dintre cei doi 
președinți.
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ÎN INTIMPINAREA ZILEI MUNCII,
de pe întreg cuprinsul fării, faptele hărniciei muncitorești

HARGHITA: 11 unități 
economice au îndeplinit 
planul pe pr^wle patru 

luni
Colectivele de oameni ai muncii, 

romani și maghiari, din 11 între
prinderi și unități economice din 
județul Harghita au raportat înde
plinirea sarcinilor de plan pe pri
mele patru luni din acest an. 
Succesul obținut se datorește bu
nei organizări a producției și a 
muncii, folosirii eficiente a timpu
lui de lucru, creșterii continue a 
indicelui de utilizare a mașinilor 
și utilajelor din dotare. Avansul 
cîștigat creează posibilitatea colec
tivelor din unitățile respective ca 
pină Ia sfîrșitul lunii să realizeze 
o producție marfă suplimentară in 
valoare de peste 40 milioane lei. 
Acest spor de producție se va on
line pe seama creșterii producti
vității murtcii. diminuării costurilor 
de producție, economisirii energiei 
electrice șl combustibilului. (I. D. 
Kiss).

BRĂILA : La fabrica 
de mătase artificială 
au început probele 

tehnologice
Intensificindu-și eforturile în ve

derea întîmpinării cu rezultate cît 
mai bune a zilei de 1 Mai, oamenii 
muncii de la Combinatul de fibre 
artificiale Brăila au obținut un im
portant succes : unul din cele mai 
mari obiective de investiții din in
dustria județului — fabrica de mă
tase — a intrat parțial în probe 
tehnologice. Fabrica este prevăzută 
să producă la întreaga sa capacita
te încă din toamna acestui an. 
Aproape în totalitatea lor, utilajele

«’■. ~ ——————————

noii fabrici sint executate în țară, 
fiind printre cele mai moderne uni
tăți de acest tip. Ea va utiliza pro
cedeul continuu de preparare a 
vîscozei, ceea ce înseamnă că, față 
de procedeul clasic, productivitatea 
mqncii va fi de 3 ori mai mare, 
costurile de fabricație vor fi redu
se cu 30—32 la sută, iar consumu
rile de materie primă și energie cu 
18—18 la sută. (Corneliu Ifrim).

BRAȘOV : Instalație 
de celuloze chimice

A început să producă instalația 
de fabricat celuloze chimice pentru 
viscoze (utilizate in industria de 
mătase artificială) din cadrul Com
binatului de celuloze și hirtie Zăr- 
nești, județul Brașov. Noua insta
lație este cea mai marc și mai mo
dernă unitate de acest fel din țara 
noastră. în cea mai mare parte, 
utilajele cu care este dotată sint 
fabricate în țară. Instalația are un 
înalt grad de mecanizare și auto
matizări» a procesului tehnologie. 
Prin intrarea in funcțiune a noii 
capacități, produsul realizat va sa
tisface integral cerințele . econo
miei. (N. Mocanu).

TELEORMAN : Producție 
fizică peste plan

Oamenii muncii din industria ju
dețului Teleorman obțin rezultate 
meritorii în modernizarea fluxuri
lor tehnologice și valorificarea su
perioară a resurselor materiale. De 
la începutul anului și pină in pre
zent ei au realizat, peste plan, 2 000 
tone țiței, 9 milioane mc gaze de 
sondă, 120 tone utilaje chimice, 112 
tone utilaje pentru industria ușoa
ră. 36 tone țevi sudate, mașini și 
utilaje agricole în valoare de 8 mi
lioane lei, 3 450 mc produse pre
fabricate din beton armat, 550 mc 
de cherestea. 74 000 mp țesături, 
confecții, încălțăminte și alte pro
duse. Cele mai bune rezultate le-au 
obținut colectivele de oameni ai 
muncii de la Schela de extracție 
Videle. întreprinderea de utilaj chi
mie Turnu Măgurele, întreprinde
rea mecanică pentru agricultură și 
industrie alimentară Roșiorii de 
Vede, întreprinderea de utilate 
pentru industria ușoară Alexandria, 
întreprinderea de țevi sudate Zim- 
nicea. (Stan Ștefan).

Sarcinile și angajamentele asumate in întrecere — exemplar îndeplinite
Iiltr-o atmosferă de puternic entuziasm in muncă, intregul nostru popor 

a trecut la înfăptuirea cu succes a planului pe anul 1982. In întreprinderi in
dustriale, ;>e șantierele de construcții, in transporturi și agricultură, in cen
tralele industriale și in institutele de cercetare științifică, inginerie tehnolo
gică, de proiectare, in unitățile din sectorul circulației mărfurilor și prestărilor 
de servicii se desfășoară cu succes întrecerea socialistă.

Ca urmare a rezultatelor obținute pe primul trimestru al anului 1982 și a 
punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevâzuți în criteriile de orga
nizare a 'întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii martie *), pe primate locuri se 
situează :
IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUI
Locul I : întreprinderea minieră 

Vulcan cu 827,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 13,1 la sută la pro
ducția netă, 7,1 la sută la producția 
fizică, 3,6 la sută la producția marfă 
vindută și încasată, 17,6 la sută la 
volumul de pregătiri miniere. 10 la 
sută la productivitatea muncii ; chel
tuielile totale planificate la 1 000 lei 
producție marfă au fost, reduse cu 
1.2 la sută, iar cele materiale — cu 
9,9 la sută.

Locul II : Mina Filipeștii de Pădure.
Locul III : întreprinderea minieră 

Paroșeni.
ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE

Locul I : întreprinderea electrocen- 
trale „Porțile de Fier" cu 555,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,1 la sută la pro
ducția de energie electrică la bornele 
generatoarelor și la graficul de pu
tere la dispoziția Sistemului ener
getic național ; unitatea s-a încadrat 
in sarcinile de plan la productivita
tea muncii și în bugetul de cheltu
ieli ; a redus durata reparațiilor la 
agregatele energetice.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Curtea de Argeș.

Locul III : întreprinderea electro- 
centrale Rimnicu Vilcea.
ÎN INDUSTRIA METALURGICA — 

SUBRAMURA METALURGIEI 
FEROASE

Locul I : întreprinderea „Ciocanul" 
Nădrag cu 211,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,7 la sută la pro-

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe două luni. 

ducția netă, 14 la sută la producția 
fizică, 1,2 la sută la producția marfă 
vindută și încasată, 7,4 la sută la 
productivitatea muncii, 5,5 la sută la 
beneficii ; consumurile normate de 
materii prirfie și materiale de bază 
au fost reduse cu 1,3 la sută, iar cele

Panoul fruntașilor pe primele 3 luni ale anului

de energie electrică și combustibili 
cu 5,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de fier 
Vlăhița.

Locul III : Combinatul siderurgic 
Reșița.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 
SUBRAMURA UTILAJ ENERGETIC, 

PETROLIER
ȘI UTILAJ TEHNOLOGIC 

PENTRU METALURGIE, CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de utilaj 

chimic „Grivița roșie" — București 
cu 627,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3 la sută la pro- 
ducția-marîă vindută și încasată, 0,1 
la sută la producția netă și produc
tivitatea muncii, 4,4 la- sută la ex
port, 31,4 la sută la beneficii ; con
sumurile normate de materii prime 
și materiale de bază au fost reduse 
cu 0,4 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 2,4 la 
sută.

Locul II : întreprinderea „Armătu
ra" Cluj-Napoca.

Locul III : întreprinderea de pie
se turnate — Cîmpina.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea Rafinăria 

Ploiești cu 601 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,9 la sută la pro-, 
ducția netă, 10,7 la sută la producția 
fizică, 12,3 la sută la productivitatea 
muncii, 12,2 la sută la beneficii ; 
cheltuielile totale și materiale pla
nificate la I 000 lei producție marfă 
au fost reduse cu 1,8 la sută.

Locul II : întreprinderea Rafinăria 
„Vega", județul Prahova.

Locul III : întreprinderea Rafină
ria Cîmpina.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I: întreprinderea forestieră 

de exploatare și transport Rimnicu 
Vilcea cu 804,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,3 la sută la pro
ducția netă, 3,1 la sută la export, 
6,2 la sută la producția fizică, 4,9 la 
sută la producția marfă vindută și 
încasată, 8,6 la sută la productivita
tea muncii, 42,7 la sută la beneficii ; 
consumurile normate de energie e- 
Jectrică și combustibili au fost redu
se cu 2,7 la sută.

Locul II : întreprinderea forestie
ră de exploatare' și transport Neho- 
iu. județul Buzău.

Locul III : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Su
ceava.

IN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I ! întreprinderea „Filatura 
românească de bumbac" București 
cu 767,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
foșt depășiți cu : 2,8 la sută la pro
ducția fizică, 0,9 la sută la producția 
netă, 1 la sută la productivitatea 
muncii, 6,9 la sută la beneficii : uni
tatea a depășit prevederile de plan 
la producția pentru export; consu
murile normate’de materii prime șl 
materiale de bază au fost reduse cu 
0,2 la sută, iar cele de eriergie elec
trică și combustibili cu 4,5 la sută.

Locul II : întreprinderea textilă 
„Aurora" — București.

Locul III : întreprinderea textilă 
„Bucegi" — Pucioasa, județul Dîm
bovița.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ — 
SUBRAMURA 

MORAlUT, PANIFICAȚIE 
ȘI PRODUSE FĂINOASE

Locul I : întreprinderea de moră- 
rit, panificație și produse făinoase 
Teleorman cu 1 173 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 36,7 la sută la pro
ducția netă, 37,7 la sută la producția 
fizică, 36.1 la sută la producția marfă 
vindută și încasată. 29,1 la sută la 
productivitatea muncii, 40,3 la sută 
la beneficii ; cheltuielile totale pla
nificate la 1 000 lei producție marfă 
au fost reduse cu 1,2 la sută, iar cele 
materiale cu 4,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de moră- 
rit, decorticat, panificație și produse 
făinoase Covasna.

Locul III : întreprinderea de mp- 
rărit și panificație Bacău.

ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚII- 
MONTAJ — ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea „Energo- 

petrol" Cîmpina cu 977,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu ■: 46,7 la sută la pro
ducția netă, 32,8 Ia sută la produc
tivitatea muncii, 33,4 la suta la pro
ducția de construcții-montaj termi
nată ; unitatea a depășit sarcina de 
plan la beneficii ; cheltuielile mate
riale planificate la 1 000 lei produc
ție de construcții-montaj au fost re
duse cu 3,4 la sută ; au fost reduse, 
de asemenea, consumurile normate 
de ciment, metal, combustibili și car
buranți.

Locul II : întreprinderea construc
ții căi ferate Brașov.

Locul III ; întreprinderpa de con
strucții și montaje siderurgice Călă
rași.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— REGIONALE DE CAI FERATE
Locul I : Regionala de căi ferate 

Iași cu 290,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 8,9 la sută la pro
ducția netă, 1,6 la sută la volumul de 
transport, 11 la sută la productivita-

r 
tea muncii, 1,2 la sută la greutatea 
medie brută a trenului de marfă ; 
cheltuielile totale planificate au fost 
reduse cu 0,6 la sută.

Locul II : Regionala de căi ferate 
Constanța.

Locul III : Regionala da căi ferate 
Galați.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 

COMERCIALE CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comercia

lă de stat — mărfuri alimentare Pi
tești, județul Argeș, cu 529 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,5 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 46,1 
la sută la beneficii, 4,5 la sută la vo
lumul desfacerilor de mărfuri pe un 
lucrător, 19,4 la sută la recuperarea 
materialelor refolosibile ; cheltuieli
le de circulație planificate la 1 000 lei 
desfacere au fost reduse cu 2,6 la 
sută.

Locul II : întreprinderea comercia
lă de stat mixtă Luduș, județul 
Mureș.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri metalo-chimice 
Craiova.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
COMUNALE

Locul I : întreprinderea județeană 
dc gospodărie comunală și locativă 
Gorj cu 1133 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 27,7 la sută la în
casări din activitatea de producție și 
prestări servicii, 31,2 la sută la pro
ducția și prestările in unități fizice, 
31,8 la sută la producția netă, 40 la 
sută la beneficii, 30,2 la sută la va
loarea producției marfă industrială 
și prestările de servicii neindustria
le în industria mică ; cheltuielile to
tale planificate la 1 000 lei produc
ție marfă și prestări de servicii au 
fost reduse cu 5,7 la sută, iar cele 
materiale cu 2,9 la sută ; consumu
rile normate de combustibil, carbu
ranți și energie electrică au fost re
duse cu 13 Ia sută.

Locul II : întreprinderea județea
nă de gospodărie comunală și loca
tivă Harghita.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și lo
cativă Vrancea.

(Agerpres)
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Dupâ semnarea documentelor oficiale
I

Pe străzile capitalei Republicii Populare Democrate Coreene

Noi și semnificative momente ale vizitei oaspeților 
români, prilej de puternică reafirmare 

a sentimentelor de caldă prietenie și prețuire reciprocă
(Urmare din pag. I)
tare socială a țârii. Dean este însă nu 
numai numele acestei cetăți a tehni
cii și al orașului muncitoresc ce, a 
luat naștere în jurul ei. Acest nume 
semnifică, in același timp, in cronica 
vieții socialiste a poporului coreean, 
locul de unde a luat naștere, la ini
țiativa partidului, personal a tovară
șului Kim Ir Sen, un stil de muncă 
ce avea să cunoască apoi amploa
rea unei mari mișcări de masă la 
dimensiuni naționale.

Stilul Dean simbolizează pentru 
poporul coreean autoconducere, auto- 
gestiune, răspundere politică și pro
fesională, spirit de muncă colectiv și 

" întrajutorare tovărășească, autodepă- 
șire, bizuire pe forțele proprii — 
totul, bineînțeles, la cotele exigențe
lor puse in fața oamenilor muncii de 
către partid. Acestea reprezintă as
tăzi trăsături definitorii ale marii 
mișcări socialiste naționale Ciănlima 
— mișcare a cărei deviză „Mai mult, 
mai repede, mai bine“ și-a pus am
prenta asupra ritmului și calității 
activității din toate domeniile vieții 
economice și sociale coreene. Și era 
firesc — nu numai prin privilegiul 
lansării acestui stil de muncă, ci mai 
alei pe temeiul marilor realizări do- 
binîitts' — ca întreprinderea de la 
Dean să fie prima demnă de a purta 
titlul de onoare de „Uzină Ciănlima“.

Sosirea lă Dean a înalților oaspeți 
a prilejuit o entuziastă afirmare a 
sentimentelor de mare bucurie pen
tru această vizită, de gratitudine 
pentru onoarea ce li se face, de stimă 
și prețuire ce se regăsesc în atmosfe
ra sărbătorească in care are loc pri
mirea, in urările înscrise pe frontoa- 
nele marilor hale ale uzinelor : 
„Bun venit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România!" ; „Trăiască 
iubitul și stimatul conducător al po
porului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu!" ; ..Bun venit soliei de 
prietenie a poporului român !“ ț 
„Trăiască prietenia și solidaritatea 
frățească de nezdruncinat dintre po
porul coreean și poporul român!“. 
Mii de muncitori, familiile lor, deta
șamente de pionieri formează un 
culoar viu ; conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țâri sint întim- 
pinați cu flori, cu aclamații ; pretu
tindeni flutură stegulețe în culorile 
drapelelor de stat ale României și 
Coreei.

La intrarea in uzină, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint salutați de Choe Jae 
U. membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.C., vicepremier și 
președinte al comisiei pentru indus
tria construcțiilor de mașini. Li Gun 
Mo, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.C., secretar 
principal al comitetului provincial 
Nampo ai partidului, alți repre
zentanți ai organelor locale de par
tid și de stat, ai comitetului de par
tid al uzinelor, precum și Ghe Hion 
Sun, director general al întreprin
derii Dean, alte cadre de conducere 
ale acesteia. înalții oaspeți sint in
vitați să viziteze secțiile de turbine 
și utilaj energetic, precum și cele de 

■ utilaj pentru industria cimentului, 
j pentru chimie și sectorul minier, in

trate in producție în cinstea Con- 
i greșului al Vl-lea al Partidului

Muncii din Coreea. De fapt, aceste 
două secții reprezintă veritabile
fabrici cu inalt nivel tehnic. Vizita

rea lor permite o cunoaștere directă 
a stadiului atins astăzi de industria 
R.P.D. Coreene, a preocupărilor pe 
linia modernizării producției, a asi
milării realizărilor de vîrf la nivel 
mondial. Pretutindeni, muncitorii 
salută cu deosebit respect. Reține 
atenția faptul că la pupjtrele de co
mandă electronică ale multor ma- 
șini-unelte lucrează femei, ele re-

In vizita la metrou — remarcabila realizare 
a constructorilor coreeni

La înapoierea la Phenian, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu vizitează, la 
invitația tovarășului Kim Ir Sen și 
a tovarășei Kim Săng E, metroul 
capitalei.

La intrarea în stația metroului 
„Renașterea națională", numeroși 
locuitori ai orașului fac o sărbăto
rească primire înalților oaspeți.

începută aici, vizita la metrou pri
lejuiește popasuri în alte două sta
ții — sugestiv numite „Construcția" 
și „Recolta bogată". Dealtfel, toate 
stațiile metroului poartă denumiri 
care evocă principalele momente din 
istoria luptei revoluționare a poporu- 
Tui coreean, a partidului, a construc

De-a lungul marilor bulevarde ale Phenianului,
emoționante manifestări de simpatie și respect

Această zi atit de bogată în impre
sii despre munca și realizările po
porului coreean se încheie cu o scurtă 
vizită prin oraș. Se străbat marile 
bulevarde ale Phenianului, dominate 
de impozante edificii publice și mari 
blocuri de locuințe, totul alcătuind un 
cadru urbanistic funcțional și, in 
același timp, monumental. Locuitorii 
capitalei fac semne prietenești la tre
cerea inalților oaspeți, ii salută cu 

La ieșirea din metrou

prezentînd 35 la sută din cei aproape 
10 000 de muncitori, concentrați pe 
acest spațiu al tehnicii de 140 000 
mp cit reprezintă, propriu-zi-s, supra
fața productivă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu urmăresc 
cu atenție fazele principalelor pro
cese tehnologice, se interesează, de 
organizarea muncii, de eficiența ac

ției socialismului ; fiecare stație este 
decorată cu sculpturi, mozaicuri, cu 
ample fresce ce redau momente sem
nificative din lupta poporului co
reean pentru eliberarea națională și 
socială, pentru apărarea patriei, pen
tru edificarea unei vieți noi, fericite, 
pe pămintul socialist al Coreei, pen
tru reunificarea.. țării.

Cele trei stații vizitate, din cele 15 
cite are in prezent metroul, impresio
nează, totodată, prin gradul înalt' de 
funcționalitate, prin eleganța lor.

înalții oaspeți parcurg cițiva kilo
metri din cei 32 cit numără în pre
zent metroul. în timpul • călătoriei, 
gazdele dau explicații din care rezul

multă prietenie. Se tace un scurt po
pas în „Piața Kim Ir Sen", pe faleza 
fluviului Daidong, de unde se des
chide o largă esplanadă, la căpătui 
căreia se înalță silueta zveltă și ele
gantă a „Palatului de studiu al po
porului". construit în stilul tradițio
nal coreean, iar pe malul celălalt al 
fluviului — din care țișnesc două 
imense fintini arteziene — peisajul 

tivității întreprinderii. Impresiile 
înalților oaspeți români își găsesc 
expresia la sfîrșitul vizitei în apre
cierile deosebite ale conducătorului 
partidului și statului nostru la a- 
dresa uzinelor și la realizările obți
nute aici, în caldele. felicitări și 
urări de succes adresate de to
varășul, Nicolae Ceaușescu colecti
vului de oameni ai muncii.

tă că cele două tronsoane, a căror 
încrucișare acoperă un mare spațiu 
din suprafața capitalei, vor fi com
pletate cu o rută inelară, ce va uni 
cele patru extremități și care se află 
în prezent în construcție. Trenurile, 
de construcție.autohtonă, cu vagoane 
modeme, silențioase și elegante, cir
culă cu o viteză medie de 60 km pe 
oră Ia un interval de 5 minute, iar in 
orele de virf, de trei minute, asigu- 
rind transportul a peste 300 000 de că
lători pe zi.

în ansamblul său, metroul repre
zintă o realizare dintre cele mai de
osebite, mindrie a populației capi
talei.

urban este dominat de „Monumentul 
Ideii Ciuce".

De aici se parcurg alte cartiere ale 
orașului, impresionante prin monu
mentele și marile construcții cu des
tinație publică, între care statuia 
„Ciănlima", Arcul de Triumf sau ma
rile palate și așezăminte de cultură, 
în drum spre reședință se trece pe 
lingă Universitatea orașului Phenian.

•»

Două imagini din timpul vizitei la metrou

Întîlniri
In spiritul celor stabilite in cadrul 

convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Ilomân. președintele 
Republicii Socialiste România, și to- 
varășuI'Kim Ir Sen. secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Coree
ne, la Phenian'au avut loc întîlniri 
de lucru româno-coreene in cadrul 
cărora s-au examinat și stabilit căi 
de acțiune și modalități practice de 
transpunere in viață a înțelegerilor 
convenite ia nivel inalt.

Tovarășul Ion Dincă. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim viceprim-ministru al 
guvernului, s-a întilnit cu Kon Gin 
The. membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.C., vicepremier 
al Consiliului Administrativ și pre
ședinte al Comisiei pentru comerț 
exterior.

Tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant a! Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, a avut convorbiri de

de lucru româno-coreene
lucru cu Hă Dam, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.C., 
ministrul afacerilor externe.

Tovarășul loan Ursu. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim vicepre
ședinte al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, a avut în
trevederi cu Chong Jun Gi. membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.C., viceprermer, președintele 
Academiei de Științe.

Ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, Ioan Avram, s-a întilnit 
eu Choe Jae U, vicepremier și pre
ședinte al Comisiei pentru industria 
construcțiilor de mașini, iar Ionel 
Cetățeanu, adjunct al ministrului a- 
provizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, și Nicolae Murgu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
au avut întrevederi de lucru cu 
membri ai conducerilor Ministerului 
Comerțului Exterior. Ministerului 
Relațiilor ‘Economice Externe, ai al
tor ministere economice.

Au fost încheiate, de asemenea, 
importante documente : Acordul pri
vind colaborarea in domeniul valori
ficării de zăcăminte de metale nefe
roase și Acordul privind cooperarea 
în domeniul folosirii energiei nu
cleare în scopuri pașnice intre Gu
vernul Republicii Socialiste România 
și Guvernul Republicii Populare De
mocrate Coreene, semnat de Ion 
Dincă, prim viceprim-ministru. și 
Kon Gin The, vicepremieT al Consi
liului Administrativ ; Programul de 
aplicare a Acordului de colaborare 
culturală, Acordul privind colabo
rarea în domeniul asigurărilor socia
le și Planul de colaborare în dome
niul ocrotirii sănătății și științelor 
medicale pe anii 1982—1983, semnate 
de Constantin Iftodi, ambasadorul 
României la Phenian, și, respectiv, 
de O Mun Hoen, vicepreședinte al 
Comitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea. Nam Sanman, ad
junct al ministrului muncii, Ce Von 
Sac, adjunct al ministrului sănătății 
publice.
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PENTRU ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A SEMĂNATULUI, DIVERS I
I

in condițiile timpului ploios din această perioadă, trebuie folosită fiecare oră bună de lucru
Am intrat in nltima decadă, a lunii aprilie care va trebui să fie de

cisivă pentru recolta ăcestui an prin urgentarea, in pofida dificultăților 
create de ploi, a lucrărilor de pregătire a terenului și semănat. Situația 
insămințărilor arată că — datorită vremii, dar și a altor cauze — in raport 
cu programele de lucru stabilite, in numeroase județe există serioase ră- 
mineri in urmă la lucrările agricole de primăvară. Astfel, potrivit ulti
melor date furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, 
pină in seara zilei de 20 aprilie culturile de primăvară au fost insămin- 
(ate pe 62 la sută din suprafața prevăzută, iar porumbul a fost insămin- 
țat pe 1 148 000 hectare, ceea ce reprezintă doar 53 la sută din suprafața 
destinată acestei culturi. în timp ce în unitățile agricole de stat și coope
ratiste din județele Tulcea și Constanța semănatul porumbului s-a În
cheiat, in alte județe situate in zona de sud a țării, fără a mai vorbi de 
cele din zona de nord, semănatul porumbului este mult intir-ziat.

Prognoza meteorologică, indicând incălzirea treptată a vremii, arată 
totodată perpetuarea averselor de ploaie care ar putea stinjeni desfășu
rarea normală a lucrărilor. Iată de cc este necesar ca in fiecare unitate 
agricolă să fie mobilizate la cimp toate forțele mecanice și umane, să 
se lucreze zi și noapte. fo)osindu-se flecare oră bună de lucru pentru 
a se intensifica pregătirea terenului și semănatul. Situația generală a

insămințărilor impune să se muncească și in condiții mai grele. De ase
menea, peste tot unde băltesc apele este necesar să fie executate lucrări 
pentru scurgerea acestora, iar în unitățile agricole care au terminat se
mănatul, și starea culturilor o cere, să șe treacă neintirziat la executarea 
lucrărilor de întreținere. Experiența a dovedit că acolo unde s-a acțio
nat ferm și s-a muncit bine, chiar și în condițiile mai grele determinate 
de evoluția vremii, rezultatele obținute sint bune. Iată de ce nu trebuie 
admis ca, pe motiv că vremea se menține instabilă, să fie aminate de 
la o zi la alta pregătirea terenului și semănatul. Timpul este foarte in- 
tirziat și orice răminere in urmă ar putea duce la diminuarea recoltelor.

Mecanizatorii, cooperatorii, specialiștii, toți oamenii muncii din agri
cultură au datoria să fie permanent la cimp. unde să urmărească zi de 
zi și oră de oră starea terenurilor, să acționeze ferm, cu cea mai mare 
răspundere pentru intensificarea lucrărilor, așa cum se procedează, de
altfel. in numeroase unități agricole.

în rindurile care urmează publicăm relatări ale corespondenților 
noștri, cu convingerea că invățind din experiențele bune, cit și din neajun
surile semnalate, conducerile unităților agricole, organizațiile de partid 
vor acționa energic pentru grăbirea insămințărilor in vederea incheicrii 
acestor lucrări intr-un timp eit mai scurt.

VILCEA:

Viteza zilnică se
După ce au încheiat semănatul 

culturilor timpurii — ovăz, mazăre, 
linte și plante furajere — forțele 
mecanice și umane din unitățile a- 
gricole de stat și cooperatiste ale 
județului Vilcea au fost concentrate 
la insămînțarea porumbului. Din da
tele furnizate de direcția agricolă re
zultă că. pe ansamblul județului, au 
fost insămînțate 11 500 hectare din 
cele 19 000 hectare prevăzute a se

BACĂU:

La semănat, printre
Deși prin părțile Bacăului vremea 

se menține rece și ploioasă. în unită
țile agricole cooperatiste și de stat 
se muncește fără întrerupere. Dato
rită măsurilor tehnice și organizato
rice energice întreprinse de coman
damentul județean pentru agricultu
ră. semănatul porumbului se desfă
șoară intr-un ritm alert și la un ni
vel calitativ superior. Specialiștii, 
cadrele de conducere din unități, ac
tiviștii de partid se află in perma
nență pe cimp, depistează suprafe-

Semdnotul porumbului pe terenurile C.A.P. Molu Mare, județul Dolj 
Foto : E. Dichiscanu

Ilustru reprezentant al gîndirii 
materialiste românești

Personalitate multilaterală, filo
zof materialist de prestigiu, al că
rui nume a depășit hotarele țării, 
reprezentind gindirea românească 
in confruntarea europeană dintre 
materialism și idealism, militant 
pentru progresul economic, social și 
cultural al patriei. Vasile Conta — 
de la moartea căruia se împlinesc 
li» de ani — este una din cele mai 
proeminente figuri ale culturii noas
tre progresiste. într-o epocă in care 
se teoretiza ideea acumulărilor cu
minți, el a izbutit să inchege un 
sistem original de amplă cuprin
dere. recuperind printr-un intens 
efort ani întregi de evoluție a gin- 
dirii filozofice, conferind o nouă 
dimensiune cugetării românești. în- 
tr-o perioadă in care disponibilită
țile nelimitate ale științei în direc
ția întăririi forței de argumentație 
a materialismului filozofic nu erau 
pe de-a-ntregul sesizate, el a înțeles 
să-și conecteze efortul de construc
ție teoretică la cele mai recente cu
ceriri științifice, oferind un sistem 
de gindire modem.

Născut la 15 noiembrie 1845 în sa
tul Ghindăoani-Neamț, Vasile Con
ta urmează cursurile școlii elemen
tare la Tg Neamț și ale liceului 
la Iași. Beneficiind de o bursă, ur
mează studiile superioare de drept Ia 
Anvers și, apoi, la Bruxelles, unde 
își susține și doctoralul. Eforturile și 
surmenajul din acești ani ii zdrunci
nă grav sănătatea.

Reîntors in țară, ocupă postul de 
profesor universitar de drept civil 
la Universitatea din Iași. Sint ani de 
activitate prodigioasă, autorul pu- 
blicind aproape in fiecare an, in pa
ginile revistei „Convorbiri literare", 
cite o lucrare : „Teoria fatalismu
lui" (1876), „Teoria ondulațiunii uni
versale" (1877), „întiiele principii 
care alcătuiesc lumea" (1879), prima 
și ultima fiind editate și in limba 
franceză.

„Unul dintre cei mai adinei cuge
tători ai veacului", cum îl numea 
„Contemporanul", Vasile Conta și-a 
înălțat sistemul filozofic pe trei 
mari idei ale secolului al XIX-lea : 
materialismul, determinismul și evo- 
luționismul.

Concepția Iui Vasile Conta nu repre
zintă un sistem filozofic in sensul cla
sic al cuvintului, ci, mai mult, o a- 
bordare sistematică a principalelor do
menii ale filozofiei, pentru a dovedi 
materialitatea și unitatea materială 
a lumii și a înscrie întreaga existen
ță in cadrele riguroase ale determi
nismului. In „Teoria fatalismului" 
(n.n. — în concepția lui Conta no
țiunea de fatalism nu are sensul ei 
originar, ci înțelesul de legitate, de 
determinism), el subliniază că in 

menține ridicată
cultiva cu porumb. Dealtfel, mai 
multe cooperative agricole, cum sint 
cele din Șirineasa. Voicești, Ciulești. 
Popești etc., au terminat semănatul 
porumbului. Un alt fapt ce trebuie 
menționat : deși în județul Vilcea a 
plouat abundent, viteza de lucru la 
semănatul porumbului n-a scăzut, ea 
atingind o medie zilnică de peste 
2 000 hectare. (Ion Stancin).

„ferestrele" ploilor
țele de teren zvintate și dirijează 
tractoarele și semănătorile pentru a 
intra in brazdă. Se lucrează în schim
buri prelungite, iar acolo unde este 
nevoie — chiar și noaptea.

La Slobozia și Vultureni, bunăoară, 
două ferme ale I.A.S. Traian, se in- 
sămințau ultimele suprafețe. Opt 
semănători supravegheate îndeaproa
pe de șefii de ferme executau o lu
crare de bună calitate, intr-un teren 
bine pregătit. Aflat de față, ingine
rul Corneliu Brudiu, directorul uni- 

lume „nu există decit materie care 
se mișcă și se metamorfozează pină 
la infinit in spațiu și in timp, ascul- 
tinri in toate mișcările și metamor
fozele salo legi fatale".

Demn de relevat că ginditorul ro
mân iși concentrează demersul în 
acele domenii unde idealismul iși gă
sise „ultimul refugiu", după expre
sia lui Conta, cum ar fi, de pildă, 
problema naturii fenomenelor psi
hice și social-istorice („îndoiala, 
mărturisea el, începe asupra existen
ței fatalității in ceea ce privește fe
nomenele sociale șl fenomenele psi
hologice"). In opoziție cu diferite vi
ziuni idealiste, dar delimitindu-se și 
■de materialismul vulgar, studiind cu 
atenție ultimele cercetări în dome-

100 de ani de la moartea 
lui Vasile Conta

niul fiziologiei nervoase superioare, 
al psihologiei, sesizind importanța 
actului reflex pentru procesul de re
flectare a realității, Vasile Conta de
monstrează in mod convingător că 
fenomenele psihice sint o „funcție" 
a creierului, punind astfel în lumină 
legătura dintre procesele psihice și 
baza lor materială. în aceeași per
spectivă determlnistă studiază și fe
nomenele din societate, filozoful ro
mân intenționind să edifice o ade
vărată „metafizică" materialistă . — 
idee deosebit de valoroasă.

Materialist consecvent, filozoful 
ieșean dezvoltă implicațiile ateiste 
ale concepției sale. Intr-una din lu
crările sale principale, el expune 
cauzele fenomenului religios, legînd 
existența acestuia de insuficienta 
dezvoltare și maturizare a rațiunii 
și cunoașterii umane și — fapt im
portant — de influenta exercitată de 
anumite realități și instituții sociale.

O viziune cu unele accente ac
tuale are Conta și despre determi
nism. Adversar hotărât al „liberului 
arbitru", el a dorit, in același timp, 
să evite pozițiile „fatalismului reli
gios", predeterminarea. împotriva 
indeterminismului, subliniază carac
terul necesar al iegilor, iar fatalis
mului ii opune o concepție ce admi
te libertatea de acțiune a omului pe 
baza cunoașterii acestor legi. To
tuși, concepția despre determinism 
prezintă unele elemente mecaniciste, 
autorul român nu sesizează comple
xitatea relației determinism-intim- 

tății, a ținut să precizeze că atit la 
porumb, cit și la celelalte culturi, 
semănatul s-a făcut numai sub asis
tența specialiștilor. Pină in ziua rai
dului. la I.A.S. Traian fusese insă- 
mințată cu porumb jumătate din su
prafața prevăzută.

Și în cooperativele agricole din 
Corbasca, Glăvănești, Dealu Morii, 
Filipești, Săucești, Berești-Bistrița, 
folosind ..ferestrele" dintre ploi, me
canizatorii și țăranii cooperatori pre
gătesc în condiții bune pămîntul. 
seamănă porumbul. Pină marți, 20

MEHEDINȚI:

Ritmul de lucru
In cursul zilei de ieri, 20 aprilie, 

ne-am aflat în eiteva unități agri
cole de<pe raza consiliului agroindus
trial Strehaia, județul Mehedinți, 
pentru a vedea la fața locului cum 
este organizată munca, în ce ritm se 
acționează la semănatul porumbului. 
Am străbătut întinse suprafețe de te
ren. Intr-adevăr, pe mari porțiuni se 
menține încă excesul de umiditate. 
Și totuși, ritmul muncii se amplifică 
ceas de ceas, oamenii se află la da
torie atît ziua, cît și noaptea.

Ajungem pe terenurile cooperativei 
agricole Breznița de Motru in punc
tul Valea Teiului, unde se lucra din 
plin. Inginerul-șef al unității. Ian 
Codiță, a venit in cimp odată cu me
canizatorii. Tot aici se află si șeful 
fermei. Dumitru Tleru. La capătul 
solei s-a adus incă înainte de ivirea 
zorilor întreaga cantitate de sămin- 
ță. Prezența specialistului este nece
sară pe tot parcursul zilei, deoarece 
ritmul trebuie grăbit. „De 5—6 ori 
pe zi parcurg cu pasul fiecare solă 
pentru a vedea unde anume putem 
lucra cu un randament cit mai tnare. 
pentru ca pînă la finele acestei săp- 
tămini să încheiem semănatul".

DOLJ:

In 9 consilii agroindustriale s-a încheiat 
semănatul

întrerupt din cauza ploilor căzute 
Ia finele săptămânii trecute, semăna
tul porumbului pe ogoarele doljene a 
fost reluat marți, cu toate forțele. De 
altfel, pină aseară. 9 consilii agroin

plare, modul specific de acțiune al le
gilor în societate.

Asimilarea teoriei evoluției lăr
gește considerabil deschiderea siste
mului filozofic. La Conta, nimic nu 
este static, înțepenit. Toate feno
menele și universul întreg cunosc o 
dezvoltare continuă, care îmbracă 
forma unor unde. Nu este vorba nu
mai despre o analogie intre undă și 
evoluție, ginditorul român imagi- 
nind un sistem complex de unde le
gate in așa fel incit din succesiu
nea lor rezultă forme noi de dezvol
tare, fiecare undă figurînd ca o nouă 
treaptă in procesul necontenit al 
evoluției. Astfel, Conta construiește 
o adevărată teorie a evoluției.

Creație filozofică de talie europea
nă, opera lui Vasile Conta a deter
minat în epocă numeroase ecouri 
atestate de traducerea in străinătate 
a principalelor sale opere, de recen
zarea lor favorabilă in publicațiile 
vremii, de scrisorile pe care Vasile 
Conta le-a primit de la ilustre perso
nalități contemporane lui. precum 
Ch. Darwin, E. Haeckel, H, Spencer, 
L. Biichner etc.

Contemporan unor mari evenimen
te din viața poporului român — 
unirea din 1859, războiul de indepen
dență — profund atașat idealului de 
dezvoltare al poporului din rîndul 
căruia se ridicase, filozoful ieșean 
s-a manifestat deopotrivă și ca un 
militant pentru progresul multilate
ral al tînărului stat național. Accep- 
tind in 1880 funcția de ministru al 
instrucțiunii publice, el declara : 
„Trebuie să primesc, cădi eu nu fac 
politică din ambiția de a parveni, ci 
la mine politica e un mijloc de a 
aduce mai repede îmbunătățiri mul
țimii". în această calitate, el a con
ceput un plan de învățămînt care 
dădea prioritate însușirii profesiuni
lor practice, tehnice, de care țara 
avea atît de mare nevoie pentru pro
gresul ei.

Fără a face parte efectiv din miș
carea socialistă, Vasile Conta s-a 
dovedit un „socialist de principii și 
convicție". Ginditorul român a fost 
tot timpul un simpatizant al mișcării 
socialiste, opera sa contribuind la 
crearea climatului favorabil pentru 
pătrunderea și răspindirea in țara 
noastră a marxismului, a ideilor so
cialiste.

Expresie a maturizării gîndirii fi
lozofice românești, momentul ei cel 
mai înalt din veacul trecut, opera 
lui Vasile Conta a reprezentat o stră
lucită sinteză care a stat la ba2ia 
dezvoltării gîndirii teoretice de mai 
tirziu, vorbind Europei despre ge
niul poporului nostru.

Paul DOBRESCU 

aprilie, au fost insămînțate cu aceas
tă cultură 10 530 de hectare, adică 26 
la sută din suprafața prevăzută. Lu
crările sint avansate în unitățile a- 
gricole din consiliile agroindustriale 
Sascut, Răcăciuni. Filipești. Podu 
Turcului și Dealu Morii. Trebuie 
spus însă că in județ mai există și 
unele rămineri în urmă. în multe 
unități din consiliile agroindustriale 
Izvoru Berheciuiui. Traian. Parincea. 
Moinești, semănatul porumbului este 
abia la început. (Gheorghe Baltă).

crește necontenit
Mecanizatorii Gheorghe Ciocan, 

Constantin Pele, Petre Junie și Marin 
Tobă, care se află la pregătirea te
renului, s-au luat la o adevărată în
trecere. în ziua respectivă reușiseră 
fiecare in parte să pregătească tere
nul pe cita 25 hectare. Și nici cei 
de la semănat nu se lăsau mai pre
jos. Cu cele patru semănători se in- 
sămînțează zilnic între 65—70 hecta
re. Pînă la ora cind ajunsesem aici, 
sămința fusese încorporată in sol pe 
mai bine de 440 hectare.

Vecinii, cei din Butoiești. terml- 
nind semănatul celorlalte culturi, au 
trecut de patru zile, cu opt semănă
tori, la cultura porumbului. Și cum 
aici această cultură va ocupa o su
prafață de 949 hectare, tractoarele și 
semănătorile sint folosite în schim
buri de zi și de noapte. Peste 625 
hectare 'se și insămințaseră pînă 
marți soața.

Intr-adevăr, prin eforturi susținu
te. printr-o temeinică organizare a 
muncii, rrțecanizatorii. cooperatorii și 
specialiștii din consiliul unic agro
industrial Strehaia înving condițiile 
mai puțin prielnice create de ploile 
din ultima perioadă. (Virgiliu Tătaru).

dustriale — Bechet, Poiana Mare, 
Bratovoiești, Segarcea. Catane, Mă- 
ceșu de Jos, Moțăței, Calafat și Dă- 
buleni — au reușit șă încorporeze in 
sol sămința de porumb pe întreaga

tv
PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16,05 Admiterea în treapta ,a H-a de 

liceu (consultații)
16.25 Șah
16.40 Vasile Conta, filozof materialist 

român
17,00 „Cîntarea României". Al VIII-lea 

festival al muzicii de operă și 
balet — Constanța, 13 martie—18 
aprilie 1982

17,15. Civica
17.40 Tragerea Pronoexpres
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20.25 Actualitatea economica
20,45 Semnături in cîartea muncii. Re* 

portaj
21,00 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 

ecranului" : „O aventură la Mar
silia". Premieră pe țai'â. Producție 
a studiourilor britanice

22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,25 Buletinul rutier al Capitalei
20,45 Viața economică
21,15 Muzică de cameră
21,35 Din țările socialiste. Republica 

Democrată Germană (Peisaj in
dustrial)

21.55 Muzică de jaz
22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

Duminică, 25 aprilie

TRAGERE 
LOTO 2

La șfîrșitul acestei săptămâni, 
participanții Ia atractivele tra
geri Loto 2 au un nou prilej de 
frumoase succese. respectiv, 
ciștiguri în autoturisme „Dacia 
1300" și importante sume de 
bani, variabile și fixe, intre 
50 000 șl 100 lei pe fiecare va
riant^ jucată. Un bilet de parti
cipare, al cărui cost este de nu
mai 10 lei, poate fi completat 
cu o variantă de trei numere a- 
chitată sută la sută sau cu pa
tru variante a cite trei numere 
achitate in cotă de 25 la sută ; 
indiferent de cota jucată, fieca
re bilet are drept de ciștiguri la 
toate cele trei extrageri a cite 
patru numere, însumind 12 nu
mere din totalul de 75. Agenții
le Loto-Pronosport continuă 
vinzarea biletelor pînă sîmbătă 
24 aprilie inclusiv.

Agregate de mare randament folosite la semănatul porumbului pe terenurile 
C.A.P. Jegălia, județul Călărași

suprafață planificată. După cum ne-a 
informat ing. Dumitru Toader. di
rector adjunct la direcția agricolă ju
dețeană, pe parcursul zilei de azi, 
miercuri, toate unitățile agricole de 
pe raza consiliilor unice situate in 
sudul județului vor încheia integral 
semănatul porumbului.

Marți, intr-o zi de autentică pri
măvară, am fost prezenți in zona 
consiliului agroindustrial Birca. 
„Anul trecut, aflăm de la președin
tele consiliului. Florea Bădeancă. am 
obținut in medie 4 500 kilograme po
rumb boabe la hectar. Producțiile au 
fost bune, dar pe noi nu ne-au mul
țumit. în acest an însă, ele vor fi cu 
mult mai mari, daeă avem in vedere 
faptul că pregătirea terenului s-a e- 
fectuat in mod exemplar, intrucît

VASLUI:

Unii cu graba,
în județul Vaslui, însămînțările au 

fost declanșate cu 10 zile mai tirziu 
decît în alte zone. Apoi, ploile dese, 
însoțite de temperaturi scăzute, au 
întrerupt semănatul porumbului. 
Chiar și în aceste condiții, datorită 
măsurilor luate de către comanda
mentul agricol județean, lucrările in 
cimp continuă să se desfășoare in
tens. Se depistează solele zvintate 
din jumătate in jumătate de oră și 
se insămînțează oriunde solul per
mite, fără nici o abatere de la nor
mele agrotehnice de calitate. Așa 
s-a procedat in multe unități din 
consiliile agroindustriale Fălciu, Mur- 
geni. Dimitrie Cantemir, Huși și 
altele, care la insămînțarea porumbu
lui au realizat un procent aproape de 
trei ori mai mare decît media pe 
județ.

în cooperativele agricole Drînceni, 
Rinceni, Duda Epureni. Vetrișoaia, 
Găgești și altele au fost insămîn- 
ț-ate mai mult de jumătate din te
renurile destinate porumbului, ceea 
ce demonstrează că se poate. La fel 
ar trebui să se acționeze însă și in 
consiliile agroindustriale Tătărani. 
Ștefan cel Mare, Puiești, unde să
mința de porumb a fost incorporată 
în sol pe suprafețe neînsemnate. De
altfel. pînă marți seara, în județ po
rumbul a fost însămintat doar pe 
17 la sută din cele 63 400 hectare 
prevăzute pentru această cultură. 
Putin, adevărat, dar în aceste con
diții grele, de umiditate excesivă și 
temperatură scăzută, pentru a nu 
afecta calitatea semănatului, s-a lu-

VĂ IINFQRMĂM PESTOe!"

ADMITEREA IN ȘCOLILE PROFESIONALE
După cum este prevăzut în Legea 

educației și invățămîntului, admi
terea in școlile profesionale se 
face prin concurs, în limita planu
lui de școlarizare aprobat.

Pentru invățămintul profesional 
de zi, la concurs se pot înscrie ab
solvenți ai invățămintului obliga
toriu de 10 ani. care nu au benefi
ciat de bursă, pe bază de contract 
cu întreprinderile și nu depășesc 
virsta de 19 ani pină la începerea 
cursurilor. La meseriile miner, pe
trolist. furnalist. oțelar. laminorist- 
trefilator, metalurgist-neferoase. 
conducător mecanic auto, mecanic 
agricol, marinar-pescar limita ma
ximă de vîrstă este de 25 ani. în
scrierea se face, de regulă, la pro
filurile absolvite în treapta I de 
liceu. La toate profilurile se pot 
inscrie băieți și fete, cu excepția 
profilului marină, la care se pot 
înscrie numai băieți. înscrierea 
elevilor se face, de regulă, la uni
tăți de învățămînt din județ, cît 
mai apropiate de domiciliu. Concu- 
renții se pot înscrie la unități de 
învățămînt din alte județe numai 
dacă județului de domiciliu nu 1 
s-a repartizat plan de școlarizare 
pentru profilurile in care ei do
resc să se pregătească. La învăță- 
mintul seral al școlilor profesiona
le se poate inscrie personalul mun
citor. indiferent de vîrstă. care a 
absolvit învățămîntul obligatoriu 
de 10 ani sau posedă studii echi
valente și lucrează în domeniul 
meseriei» în care urmează să se 
pregătească prin școala profesio
nală. Pentru meseria agricultor- 
mecanizator se pot inscrie și absol
venți ai fostei școli generale de 8

NOUTĂȚI IN LIBRĂRII
• EDITURA POLITICA
— „Noua revoluție agrară în Româ

nia" (Colecția „Idei contempo
rane")

— M. Zlate : „Cunoașterea și ac
tivarea grupurilor sociale"

— „Documente din istoria mișcării 
revoluționare și democrate de 
tineret din România" (1921—1922) 
— voi. I

— „Religia în istoria popoarelor 
lumii"

• EDITURA .ALBATROS"
— Traian Coșovei : „Să mai văd o 

dată Lotru"
• EDITURA

„CARTEA ROMANEASCA"
• Victor Felea : „Prezența criticii" 

I
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arăturile fuseseră executate pe în
treaga suprafață încă din toamna tre
cută". De acest lucru ne-am convins 
la fața locului, adică în punctul „Bal
tă" al cooperativei agricole Dunăreni, 
ce apartine de acest consiliu. Aici mai 
erau de însămintat 90 de hectare, de 
fapt ultimele din suprafața planifi
cată. Cu cele 4 semănători, miercuri, 
la prânz se va termina de semănat 
porumbul. Modul ireproșabil in 
care se execută lucrările pe raza a- 
cestui consiliu își are explicația în 
existența unui corp de specialiști de
votați muncii. Aflăm de la preșe
dintele consiliului agroindustrial că 
insămînțarea porumbului pe cele 
5 488 hectare se va încheia în timp 
scurt și in condiții superioare de ca
litate. (Nicolae Petolescu).

alții cu zăbava
crat mai mult la pregătirea terenului. 

In același timp, forțele din județ 
au fost concentrate la plantatul viței 
de vie și in special în legumicultura. 
Ne-am convins în eiteva unități 
agricole. Ferma de producție nr. 1 a 
întreprinderii pentru producerea și. 
industrializarea legumelor și fructe
lor Huși poartă acest număr și 
fiindcă este cea mai bună din unitate 
și poate din întregul bazin legumi
col. Colectivul de muncă de aici, 
condus de șefa de fermă — tehni
ciană Jenica Nedelcu — a început 
foarte bine și actualul an de produc
ție. Ea ne-a spus : „Am și > livrat 
peste 2,5 milioane fire răsad de var
ză, tomate, ardei, vinete etc., din cele 
15 milioane planificate. Noi avem 
deja scoase in grădină peste 
3 hectare de varză de vară și conti
nuăm această' lucrare. Cei care se 
tem de temperaturile scăzute pot 
veni să le vadă. Sint foarte bine 
prinse, viguroase, frumoase, nu mai 
există nici un pericol. Și ca noi au 
mai procedat și cei de la Asociația 
economică Vetrișoaia. C.L.F. Birlad, 
C.A.P. Dumești și alte unități. Legu
mele timpurii, se știe, se produc 
numai plantîndu-le timpuriu".

Dar în timp ce unii gospodari 
caută și. Cum se vede, găsesc soluții 
de a folosi timpul de lucru cît mai 
intens, alții nu numai că se tem să 
cultive, de pildă, varza în cimp, la 
această oră, dar nici de solarii nu 
prea se ocțipă. Ca la Oltenești și Ne
grești, unde lucrările din aceste spa
ții sint intirziate. (Petru Necula).

(7) ani, care lucrează în agricultură.
Concursul de admitere la cursuri

le de zi se organizează pe profiluri 
și constă din : control medical, eli
minatoriu ; probe de aptitudini. 
Repartizarea elevilor pe meserii 
în cadrul profilului la care au fost 
admiși se face de către conduce
rea școlii profesionale, la începu
tul anului școlar, în limita planu
lui de școlarizare stabilit pentru 
fiecare meserie. Elevii admiși la 
invățămintul de zi al școlilor pro
fesionale încheie, prin intermediul 
școlii, in termen de 5 zile de la în
ceperea cursurilor, contracte de 
școlarizare cu întreprinderile sau 
instituțiile pentru care se pregă
tesc. Concursul de admitere la în- 
vățămintul profesional seral constă 
din probe de aptitudini care se orga
nizează și se desfășoară în aceleași 
condiții ca la invățămintul profe
sional de zî.

Admiterea pentru ttcenicia Ia lo
cul de muncă se face in aceleași 
condiții ca și la școala profesio
nală.

Citeva date din calendarul acțiu
nilor privind admiterea în școlile 
profesionale : 1 iulie — 5 septem
brie — înscrierea candidaților ț 
6—10 septembrie — susținerea pro
belor de concurs ; 11 septembrie — 
afișarea rezultatelor.

Alte informații — la secretaria
tele școlilor profesionale sau la 
centrele stabilite de ministere, ce
lelalte organe de stat și coopera
tiste sau consiliile populare județe
ne și al municipiului București, 
care organizează școli profesionale.

Florica DINULESCU

• EDITURA „DACIA"
— R. Țuculescu: „Vînzătorul de 

aripi"
— M. Goga : „Limuzina de ceață"
— Arany Janos : „Balade"
• EDITURA „EMINESCU”
— „Axiologie românească" (Anto
logie)
— Justin Moraru : „Trăind într-o 

rază"
• EDITURA „MERIDIANE"
— T. Caranfil : „Vîrstele peliculei"
• EDITURA „SPORT-TURISM"
— Fănuș Neagu : „Pierdut în Bal- 

cania"
— M. Pătrășcanu : „Fals tratat de...

sport" J
__________________ y
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Proiect 
de diplomă

Danele destinate traficului de 
produse petroliere din portul 
Constanța se vor bucura de 
acum inainte de o protecție de
osebită împotriva poluării apei, 
prin dotarea lor cu bare speci
ale. Instalații care pină in pre
zent se importau.

Studenții Mircea Comănescu 
și Aie.re Pufulete, de la Institu
tul' de marină „Mircea cel Bă- 
trin" din Constanța au găsit o 
soluție originală: barele concepu
te de ei sint nu numai antipolu
ante, ci Tezistă chiar și la foc. 
Ele au fost omologate șl achizi
ționate de „Chlmpex" Constanța 
pentru a le fabrica in serie. Ba, 
mai mult, calitatea și eficiența 
lor au atras și atenția unor fir
me străine care vor să le cum
pere.

Cu alte cuvinte, ideea studen
ților constănțeni rezolvă trei 
probleme dintr-un foc : execu
tarea unui original proiect de 
diplomă, eliminarea unul import 
costisitor și crearea de disponi
bilități pentru export.

Aveți cuvîntul!
Sub acest generic vom insera/ . 

In rubrică cele mai amukrtrie 
* intimplări istorisite de cititorii 

noștri. Intimplări trăite de ei, 
auzite, văzute, cunoscute. Deci 
absolut reale.

lată una dintre acestea, trimi
să de cititorul nostru V. Iones- 
cu : „Am fost de curind spec
tator la un meci de fotbal des
fășurat intre două echipe de ju
niori pe stadionul «Ceahlăul» 
din Piatra Neamț. La un mo
ment dat, șutată cu sete, mingea 
a sărit gardul și a ajuns in stra
dă, in fața unui autoturism care 
trecea pe acolo. Posesorul aces
tuia a oprit, a luat mingea, s-a 
urcat din nou la volan și pe-aci 
ți-e drumul, lăsindu-i pe fotba
liști fără «obiect»".

Și pe cititorul nostru fără re
plică.

Cine urmează la cuvint ?
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spiritul 
le in-
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ălătorii care străbat drumul 
național 24, intre Birlad și Vas
lui, intilnesc in cale, din loc in 
loc, cișmele de o construcție a- 
parte. Cu multă iscusință și jan- 
'tezie. gospodarii locali au dat 
cișmelelor o înfățișare pe cit de 
originală, pe atit de atrăgătoare: 
una e sub formă de ulcior, alta 
închipuie o lebădă, alta o stincă 
din care țișnește un izvor sau 
un mozaic incintăior.

lată insă că, in ultimul timp, 
unele dintre aceste cișmele, in
tre care leoăda din apropierea 
Birladului și mozaicul de la Bă- 
căoani, nu mai oferă drumețului 
apa limpede cum e cristalul, oa
menii întreabă : „Ce s-o fi in- 
timplat, or fi secat ?“ Nu, nu 
cișmelele au secat, ci i 
gospodăresc al celor care 
grijesc. Și e păcat...

Doi șoferi 
și o remorcă

Iile Iurian și Csenteri 
cisc, șoferi la I.T.A. Cluj, 
portau marfă cu autocamioanele 
pe ruta Cimpulung—Brașov. In 
apropiere de comuna Rucăr, cei 
doi au zărit pe marginea dru
mului o remorcă pe care șofe
rul Aurel Tentea urma s-o ia 
de acolo, in aceeași noapte, ciă 
ajutorul unui alt camion. da*jia 
care plecase la D.mbov.c.oi șra. 
Profitind de întuneric și de dra
mul necirculat la ora aceea, cei 
doi șoferi clujeni au sustras de 
la respectiva remorcă roata de 
rezervă, instalațiile electrice și 
de frinare. După cum ne infor
mează procurorul V. Rusu, cei 
doi făptași, fiind și recidiviști, 
au fost, la rîndul lor, „remor
cați", urmind să fie trimiși in 
judecată.

Fran- 
trans-
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Și s-a cumințit
Totul începea de la o cinzea

că de rachiu. Sau, mai bine zis, 
„de la cite o cinzeacă". Bea de 
stingea, pină le uita numărul. 
Cind cu alții, cind singur. Dar 
de fiecare dată iși încheia „re
citalul" cu scandal, atit in pu
blic, cit și acasă. Pină deunăzi, 
cind și-a alungat din casă soția 
și copilul.

Așa a ajuns Gheorghe Fulga 
din comuna Ruginoasa in fața 
justiției. Pentru faptele sale, Ju
decătoria din Pașcani l-a con
damnat la șase luni închisoare 
corecționala.

Ghemotocul 
cu surpriză

După ce a sustras mai multe 
obiecte din diferite locuințe și 
magazine, Lucian Igna s-a dus 
în „vizită" și la unchiul său. Ion 
Igna din Tulcea. Am pus cuvin- 
tul „vizită" in ghilimele, pentru 
că nepotului nu-i ardea de vizi
tă, ci de radiocasetofonul un
chiului. A intrat in casa aces
tuia... ca la el acasă, și dacă tot 
a intrat, n-a luat numai radio
casetofonul, ci și haine și alte o- 
biecte ale unchiului, după care a 
plecat să le vindă. După o scur
tă tirguială, radiocasetofonul l-a 
vindut cu 5 000 de lei.

— Dă-mi repede banii, că-i 
număr eu mai tirziu — i-a spus 
el chilipirgiului.

Chilipirgiul i-a strecurat In 
mină un ghemotoc înfășurat in
tr-o sută de lei. Singurii bani, 
pentru că, in rest, ghemotocul 
nu conținea decit banale hirtii 
mototolite. Văzindu-se înșelat, 
hoțul a leșinat !
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Rubrică realizată de ■
Petre POPA
și corespondenții „Sclnteii*
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Sărbătorirea centenarului Muzeului regiunii
Porților

La Drobeta-Turnu Severin s-au 
desfășurat, marți, manifestările pri
lejuite de sărbătorirea centenarului 
Muzeului regiunii Porților de Fier : 
o sesiune jubiliară și o sesiune de 
comunicări științifice, o dezbatere 
privind constituirea, conservarea și 
valorificarea științifică a patrimoniu
lui cultural național, precum și inau
gurarea expoziției permanente de 
artă populară mehedlnțeană.

în cuvîntul de deschidere a sesiunii 
jubiliare rostit de tovarășul Virgil 
Marcoșanu, prim-secretar al Comi
tetului județean Mehedinți al P.C.R., 
s-a subliniat că aniversarea Muzeu
lui regiunii Porților de Fier se în
scrie ca un înălțător act de cultură, 
ilustrind prețuirea pe care partidul, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o acordă tradi
țiilor poporului nostru de luptă pen-

LUCRĂRILE COMISIEI PERMANENTE A C.A.E.R.
PENTRU COLABORARE IN DOMENIUL SIDERURGIEI

La 20 aprilie 1982 s-au deschis, la 
București, lucrările celei de-a 59-a 
ședințe a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul siderurgiei, la care participă 
delegații din țările membre ale 
C.A.E.R. : Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, R.D. Germană, Polonia, Roma
nia, Ungaria și U.R.S.S., precum și o 
delegație a Iugoslaviei. în calitate de 
invitați participă reprezentanți ai 
Biroului Organizației de colaborare 
in siderurgie „INTERMETAL”.

Motorul electric cu numărul 1000000 livrat 
dr întreprinderea „Electromotor**-Timișoara 

in Republica Democrată Germană
La întreprinderea „Electromotor" 

din Timișoara, unitate de frunte a 
industriei electrotehnice românești, 
care realizează o treime din produc
ția de motoare electrice a tării, a 
avut loc marți, 20 aprilie, un eveni
ment deosebit : de pe benzile de 
montaj a ieșit motorul cu numărul 
1 000 000 destinat exportului in Repu
blica Democrată Germană. Acest mo
ment a fost marcat printr-o festivi
tate, in cadrul căreia Marin Tănase, 
directorul întreprinderii, și Karl 
Heinz Zirpel. consilier comercial al 
Ambasadei R.D. Germane la Bucu
rești, au semnat documentele de re
cepție a motorului cu numărul jubi
liar. Au fost de față reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
cadre de conducere, muncitori, tehni
cieni și ingineri din Întreprindere, 
membri ai ambasadei și ai Agenției 
economice a R.D. Germane în țara 
noastră.

In legătură cu activitatea de export 
a întreprinderii timișorene, directo
rul unității a ținut să ne spună : „60 
la sută din producția noastră de mo
toare electrice ia calea exportului în 
peste 30 de țări. R.D. Germană se 
numără printre principalii noștri 
parteneri externi. Comparativ cu a- 
nul 1965, cînd am livrat doar cîteva

Sesiune științifica
Ieri, la Institutul de istorie „Nicolae 

Iorga“ a avut loc sesiunea științifică 
„525 de ani de la urcarea pe tron a 
lui Ștefan cel Mare", organizată de 
Centrul de studii și cercetări de isto
rie și teorie militară și instituția- 
gazdă. Cele 12 comunicări prezentate 
au dat relief personalității multila
terale a marelui voievod, locului de 
seamă pe care îl ocupă in istoria 
multimilenară a patriei. Mai mul
te comunicări s-au referit la 
coordonatele politicii sale externe, la 
bătăliile purtate pentru apărarea 
neatirnării și integrității țării, la 
răsunetul larg al biruințelor sale In 
conștiința europeană. S-a subliniat 
că poporul român i-a păstrat mereu 
vie amintirea, faptele sale îmbărbă- 
tind prin vreme pe oamenii acestor 
locuri. (Silviu Achim).

Unități turistice 
in județul Timiș

Celor ce doresc să-și petreacă 
•concediul pe meleagurile județului 

Timiș li se recomandă să viziteze 
cîteva plăcute unități turistice, 
locuri de popas ospitaliere in orice 
anotimp.

în stațiunea balneoclimaterică 
Buziaș, renumită pentru proprietă
țile curative ale apelor sale mi
nerale, se află hotelul „SILAGIU". 
Camerele hotelului dispun de încăl
zire centrală și oferă găzduire în 
condiții oonfortabile, iar in restau
rantul acestuia, cu circa 700 de 
locuri la mese, in grădină și pe te
rasă, sint servite zilnic specialități 
culinare bănățene.

In localitatea Făget, pe drumul 
național Lugoj — Făget — Deva 
(DN 68 A, km 36), se află com
plexul turistic „PADEȘUL", cu 20 
de camere (42 locuri) avind con
fort modern și încălzire centrală, 
precum și un restaurant. De aici se 
pot face frumoase excursii turiatice 
în Munții Poiana Ruscăi, intr-o 
zonă deosebit de pitorească-

La 9 km de Lugoj spre Făget, 
într-o livadă de meri, a fost con
struită, de asemenea, o atrăgătoa
re unitate turistică : hanul „ANA 
LUGOJANA", avind un restaurant 
cu ambianță plăcută, 20 de locuri

de Fier
tru eliberarea , națională și socială, 
pentru făurirea socialismului.

Colectivul muzeului sărbătorit a 
fost salutat de reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste și ai unor instituții.

în încheiere, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, cei prezenți au 
adresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o telegramă in 
care, printre altele, se spune : învă- 
țînd de la dumneavoastră să prețuim 
trecutul glorios al poporului nostru, 
tot ceea ce ne-au lăsat mai de preț 
înaintașii, prin munca șl jertfa lor, 
ne angajăm să sporim eforturile 
pentru a cerceta cît mai temeinic 
trecutul poporului nostru, de a aduce 
la lumină noi și grăitoare mărturii 
despre o străveche și înfloritoare ci
vilizație pe aceste meleaguri de care 
se leagă începutul plămădirii ființei 
noastre naționale. (Agerpres)

în cadrul ședinței se examinează 
probleme legate de realizarea acțiu
nilor incluse în programele speciale 
de colaborare pe termen lung, pro
bleme ale colaborării economice și 
tehnico-științifice, legate în special 
de îmbunătățirea utilizării și econo
misirii unor metale în țările membre 
ale C.A.E.R. și de creștere a nivelu
lui tehnic al utilajelor folosite in 
industria siderurgică.

sute de motoare, volumul de export 
în țara prietenă a crescut continuu, 
ajungind in prezent la circa 100 000 
de motoare pe an, într-o variată 
gamă de puteri și gabarite. Anul a- 
cesta am livrat deja circa 30 000 de 
motoare. Dorința noastră este de a 
dezvolta continuu relațiile cu firme 
din R.D. Germană, în spiritul tradi
ționalelor legături de colaborare șl 
prietenie stabilite intre țările noas
tre". La rîndul său, consilierul co
mercial al Ambasadei R.D. Germane 
la București, ne-a declarat : „Sîntem 
foarte mulțumiți de colaborarea cu 
întreprinderea timișoreană. Aș re
marca faptul că. în cei 17 ani de cind 
importăm motoare produse la «Elec
tromotor—Timișoara, nu am avut nici 
o obiecție asupra calității acestora. 
Astăzi, cu prilejul recepționării mo
torului cu numărul 1 000 000. am vi
zitat mai multe secții din întreprin
dere și am rămas cu impresii plă
cute despre nivelul inalt de tehnici
tate și organizare a producției. Sînt 
convins că avem posibilități de am
plificare continuă a colaborării bila
terale, in spiritul măsurilor și înțe
legerilor convenite la cel mai înalt 
nivel".

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 aprilie. In țară : Vreme rece 
și în general instabilă. Cer variabil, 
mai mult noros. Vor cădea ploi locale, 
care vor avea și caracter de averse, 
însoțite de descărcări electrice. La 
munte și, izolat, în zonele deluroase, 
precipitațiile vor fi și sub formă de 
lapovlță șl ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pină la moderat, eu unele inten
sificări în estul țării, predominlnd din 
nord-esț. Temperaturile minime voi- fi 
cuprinse între minus 2 și plus 8 grade, 
iar cele maxime intre 8 și 18 grade, 
mal ridicate spre sfîrșitul intervalului. 
Izolat, condiții de brumă. In Bucureștii 
Vreme in general instabilă. Cerul va
riabil, mai mult noros. Vor cădea ploi 
care vor avea și earaeter de aversă. 
Vint slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 2 șl 
5 grade, iar cele maxime între 15 și 18 
grade. (Ileana Mihăilă, meteorolog de 
serviciu).

de cazare în camere cu încălzire 
centrală, teren de sport șl de par
care pentru autoturisme.

în localitatea Șag, pe șoseaua In
ternațională E 94, DN 59 Timișoa
ra — Dota — Stamora Moravița, 
km 14, într-un lrumos cadru natu
ral, pe malul riului Timiș, a fost dat 
în folosință hanul turistic „TIMIȘ”-

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 50-a ani

versări a întemeierii Armatei Popu
lare Coreene, la Ambasada Republi
cii Populare Democrate Coreene din 
București a avut loc, marți, o confe
rință de presă.

Kim Ciung Hian, atașat militar 
aero și naval al R.P.D. Coreene ' la 
București, a vorbit despre semnifi
cația acestui eveniment, despre efor
turile depuse de poporul coreean în 
direcția împlinirii năzuinței sale celei 
mai fierbinți de reunificare pașnică, 
liberă și independentă a țării. Vor
bitorul a exprimat mulțumiri Parti
dului Comunist Român, guvernului 
și poporului român, pentru sprijinul 
acordat luptei drepte a poporului co
reean. subliniind în același timp dez
voltarea continuă pe care o cunosc 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre partidelfe, popoarele și țările 
noastre.

Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale, ai publicațiilor militare, 
ofițeri superiori.

Cu aceeași ocazie, marți seara a 
avut loc la Ambasada R.P.D. Coreene 
la București o gală de filme, urmată 
de un cocteil.

Au participat general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al mi
nistrului apărării naționale și secre
tar al Consiliului politic superior al 
armatei, Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de conducere 
al Ministerului Apărării Naționale, 
generali și ofițeri superiori, ziariști.

Au fost, de asemenea, prezenți 
atașați militari acreditați in țara 
noastră,

★
Ambasadorul Republicii Socialiste 

Vietnam a organizat, marți dimi
neața, la sediul ambasadei, o întîlnire 
prietenească privind rezultatele ce
lui de-al V-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Vietnam. Au parti
cipat reprezentanți ai ziarelor centra
le, Agerpres și Radioteleviziunii, ata
șați de presă ai unor ambasade, co
respondenți străini.

Ambasadorul Tan Phong a relevat 
importanța congresului în viata eco
nomică, social-politică, culturală și 
spirituală a țării, măsurile adoptate 
pentru refacerea țării și pentru re
zolvarea celor mai importante pro
bleme economice.

★
Marți au început, Ia București, lu

crările celei de-a Vl-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
no-austriece de colaborare economică 
și cooperare industrială și tehnică.

în spiritul hotărîrilor convenite cu 
prilejul întilnirilor dintre președin
ții celor două țări. In cadrul actualei 
sesiuni a Comisiei mixte se anali
zează stadiul de înfăptuire a pro
gramului de cooperare stabilit la 
precedenta reuniune, care a avut loc 
la Viena, precum și căile de dezvol
tare in continuare a relațiilor de co
laborare. între cele două țări și pe 
terțe piețe.

Cele două delegații sint conduse 
de Gheorghe Petrescu, ministrul in
dustriei de mașini-unelte. electro
tehnicii și electronicii, și, respectiv, 
de dr. Josef Staribacher, ministrul 
federal al industriei, comerțului și 
meseriilor.

La lucrări participă Marin 
Ceaușescu. consilier economic al tă
rii noastre la Viena. și Herwig 
Renner, consilier economic al Aus
triei la București.

*
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Ion Datcu a fost numit in calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Elveția, în locul tovarășului 
Mircea Malița. rechemat în centrala 
Ministerului Afacerilor Externe.

★
In cadrul aniversărilor recomanda

te de Consiliul Mondial al Păcii și 
UNESCO pentru anul 1982, marți 
după-amiază a avut loc în Capitală 
o manifestare consacrată bicentena
rului nașterii lui Charles Darwin.

După cuvîntul introductiv rostit 
de acad. Remus Răduleț, rectorul 
Universității cultural-științifice Bucu
rești, despre opera marelui biolog 
britanic a vorbit prof. univ. dr. docent 
Petre Raicu, șeful catedrei de gene
tică din cadrul Facultății de biologie 
a Universității București.

Au participat oameni de știință și 
cultură, cadre didactice, sludențl, un 
numeros public. (Agerpres)

Șag. Unitatea, de categoria I, 
dispune de 77 locuri de cazare con
fortabilă, cu încălzire centrală și un 
restaurant cu terasă (600 locuri la 
mese). Posibilități de agrement : 
plajă amenajată, teren de sport, 
pescuit sportiv.

In imagine : Hanul turistic „Ti- 
miș“-Șag.

Adunări festive cu prilejul decernării 
unor înalte distincții unităților fruntașe 
in întrecerea socialistă pe anul 1981

în întreaga țară au avut Ioc, în 
aceste zile, adunări festive, în cadrul 
cărora au fost înminate Steagul Roșu 
și Diploma de onoare pentru succe
sele obținute în îndeplinirea sarcini
lor de plan și pentru locurile frun
tașe pe care s-au situat în Întrecerea 
socialistă pe anul 1981 unor mari 
combinate și întreprinderi industriale, 
exploatări miniere, schele petroliere, 
unități energetice, trusturi de con
strucții industriale și agrozootehnice, 
întreprinderi de transporturi, de gos
podărie comunală și locativă, organi
zații comerciale, ale cooperației de 
consum și meșteșugărești, institute de 
cercetări și proiectări.

Printre unitățile in care s-au desfă
șurat asemenea festivități se numără 
Exploatarea minieră Cavnic, județul 
Maramureș, Schela de extracție Car- 
tojani, județul Giurgiu, Întreprinde
rile de prelucrare a aluminiului Sla
tina, „Ciocanul" Nădrag, județul Ti
miș, mecanică Mîrșa, județul Sibiu, de 
mobilier și decorațiuni „Heliade"- 
București, de preparate și conserve 
din carne București, de morărit. pani
ficație și produse făinoase „Teleor
man", trusturile de construcții indus
triale și agrozootehnice București și 
de construcții-montaj Vrancea, Com
binatul pentru producerea și indus
trializarea cărnii de porc Timiș, Re
gionala Căii Ferate Constanța, în
treprinderea de exploatare portuară 
Constanța, întreprinderea comercială 
de stat Magazin Universal „Unirea"- 
București, întreprinderea de coope
rare eu străinătatea in domeniul pe
trolului și gazelor „Rompetrol", în
treprinderea de turism, hoteluri șl 
restaurante București, întreprinderea 
economică de odihnă Snagov. între
prinderea județeană de gospodărie 
comunală și locativă Bacău, cea de- 
construcții, reparații și administrație 
locativă „Foișor“-București, Uniunea 
județeană a cooperativelor meșteșu-

Sesiune de comunicări 
cu tema „Cibernetica 
sistemelor industriale”

La Academia Republicii Socialiste 
România a avut loc, marți, sesiunea 
de comunicări științifice cu tema 
„Cibernetica sistemelor industriale", 
organizată de comisia de cibernetică 
a academiei, la care au luat parte 
cadre din ' cercetare, învățămînt și 
producție.

Comunicările prezentate. însoțite 
de proiecții de filme, au pus în lu
mină aspecte ale automatizării pro
ceselor tehnologice cu sisteme elec
tronice de calcul, subliniindu-se rea
lizările și perspectivele românești in 
domeniile roboticii, microelectronicii 
aplicate, construcției de sisteme teh
nice și de programe.

Participanții la lucrările sesiunii au 
relevat preocuparea permanentă a 
conducerii partidului și statului nos
tru. personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea ascen
dentă a științei și tehnicii românești, 
atenția deosebită acordată extinderii 
ciberneticii și aplicării acesteia in do
meniul industrial. A fost, totodată, 
exprimată hotârirea fermă a specia
liștilor din domeniul cercetării știin
țifice șl al activității productive de 
a-și intensifica eforturile pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor ce 
le revin din documentele adoptate de 
cel de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, de a-și spori 
contribuția la traducerea in viață a 
mărețelor obiective ale construcției 
societății socialiste multilateral dez- ' 
voltate și înaintării României spre 
comunism.

(Agerpres)

cinema
■ Inghițitorul de săbii : SCALA 
(11 03 72) - 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20.15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 7151) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
■ Orgolii : VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,39; 15,45; 
18; 20.15, STUDIO (59 63 15) — 10; 
12,30; 15; 17; 19.
■ Seninul șarpelui .• TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Destinația Mahmudia : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
COSMOS (27 54 95) — 15,30; 17,30; 19,30.
■ Bietul loanide: GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 12; 16; 19.
■ Angela merge mai departe : VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
■ Grăbește-te facet; PACEA (60 30 85)
— 15,3(1; 17,30; 19,30.
■ Orchestra fără nume : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
■ In spațiu : PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,30; 14; 17; 19,30, FESTIVAL (15 63 04)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (54 31 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20,15.
■ Atenție la pana rte vultur : SALA 
MICA A PALATULUI — 10; 12,30; 15; 
17,15; 20, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 
11,15; 13,30; 18; 18,15; 20,30, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11.15; 13,50; 15,45; 18;
20.15,
■ Cununa Petriei: BUZEȘTI (50 43 58)
— 18,15; 20,
■ Bărbații : DRUMUL SĂRII (31 23 13)
— 16; 18; 20.
■ Amintiri : FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 17,30; 19,30.
■ Milioanele lui Fairfax : VIITORUL

ill 48 03) - 15,30; 17,30; 19.30.
I Secerișul verde: CAPITOL (16 29 17) 

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Moscova nit crede in lacrimi : 
POPULAR (35 15 17) — 16; 19.
■ Voiam să fiu prima: PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
■ Cinci pentru Infern t LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,16. 

gărești Covasna, Institutul de ingi
nerie tehnologică și proiectări de în
treprinderi constructoare de mașini- 
București și Institutul de cercetări 
pentru legumicultura și floriculture 
Vidra, județul Giurgiu, cărora li s-a 
decernat „Ordinul Muncii" clasa I 
pentru locul I obținut în întrecerea 
socialistă pe anul trecut. De aseme
nea, au avut loc astfel de festivități 
în unități economice și institute de 
cercetări științifice clasate pe locurile 
II și III în întrecerea socialistă pe 
anul 1981.

Intr-o atmosferă vibrantă, de pu
ternic entuziasm, participanții la 
adunări au adresat telegrame Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. In telegrame se ex
primă hotârîrea oamenilor muncii din 
întreprinderile industrialo și din uni
tățile agricole, din celelalte unități 
economice, din institute de cercetări 
și proiectări de a acționa șl în viitor, 
fără a-și precupeți eforturile, pentru 
a obține rezultate mereu mai bune in 
întrecerea socialistă, adueîndu-și 
astfel o contribuție tot mai însem
nată la realizarea sarcinilor sporite 
care le revin în acest al doilea an 
al actualului cincinal. Din telegrame 
se desprinde angajamentul ferm de a 
depune eforturi susținute pentru în
deplinirea exemplară a indicilor can
titativi și calitativi ai planului, pen
tru realizarea sarcinilor la export, 
pentru continua modernizare a pro
ceselor dc producție, sporirea bazei 
de materii prime, reducerea cheltuie
lilor materiale, ridicarea eficienței 
economice in toate sectoarele de ac
tivitate în scopul obținerii unor be
neficii cît mai substanțiale.

Primind aceste Înalte distincții, se 
arată in telegrame, colectivele de 
muncă Iși reafirmă dragostea nemăr
ginită față de partid, față de secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotărirea nestrămutată de 
a înfăptui politica internă și externă 
promovată de partidul și statul nos
tru, de a realiza cu succes obiectivele 
înscrise în cincinalul calității și efi
cienței, în Programul partidului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

(Agerpres)
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Azi, în divizia A, Ia rugbi
Astăzi au loc meciurile celei de-a 

18-a etape a campionatului diviziei 
A la rugbi. Iată programul întllni- 
rilor: R.C. Sportul studențesc — Uni
versitatea Timișoara (stadion Tei, ora 
15); R.C. Grivița roșie — Rulmentul

Fotbal pentru școlari
La Bacău s-au încheiat întrecerile 

celei de-a IV-a ediții a competiției 
fotbalistice „Cupa 1 Mai", organizată 
de clubul sportiv școlar „Vasile 
Alecsandri" din localitate, pentru șco
larii intre 11 și 13 ani. Au participat

Ciclism: „
Etapa a doua’ a competiției cicliste 

„Cupa Olimpia" s-a disputat ieri pe 
șoseaua Alexandria, victoria reve
nind lui Ilie Butaru (Dinamo Bucu
rești), care a parcurs cei 80 km al 
traseului in Ih 58’3’’, Pe locurile ur
mătoare au sosit Olimpiu Ceiea 
(Voința București) și Constantin 
Ologu (Metalul Plopeni), cronome-

din lacul de argint: LIRA 
10; 12; 15,30; 18; 20.
COTROCENI (49 48 48) —

■ 101 dalmațlenl — 9; 10,45; 12,30; 16,
Sindbad marinarul — 14,15; 17,45;
19,30; DOINA (18 35 38).
■ Omul puma : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, ARTA 
(213186) 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
■ Pline șl ciocolată t EFORIE 
(13 04 83) — 8î 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20,15.
■ Comoara 
(317171) -
■ Vocile : 
15,30; 18; 20.
■ Școala curajului (III) : FLOREAS-
CA (33 29 71) - 9; 11; 13; 15,30;
17,45; 20.
■ Tess : GLORIA (47 46 75) — 0; 12,30; 
16; 19,30, FLAMURA (85 77 12) — 9; 12; 
16; 19,15.
■ Lanțul amintirilor s AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
■ Emigrantul : MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Cobra se întoarce : MUNCA
(21 50 97) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
17,45; 20.
■ Cei șapte fantastici i TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20,15.
■ Toate mi se Intimplă numai mie : 
FLACARA (20 33 40) — 14; 16; 18; 20.

teatre
■ Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Coana Chirița — 19,30; (sala 
Atelier) : Act venețian (amînat din 
15 IV) — 19.
■ Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, Ateneul Român) ; Recitai de 
orgă Franz Metz — 19,30.
■ Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — 18.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : Singe 
vienez — 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 45) : 
Mormintul călărețului avar — 19,30; 
(sala Grădina țcoanei, 12 44 18) : Ca
bala bigoților — 19.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 10,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Pre
miera — 20.

—COTIDIAN—
Relatdri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ Constructorii de pe șantierul 

acumulării de apă de pe raza lo
calității Rogojești, județul Botoșani, 
au experimentat o nouă tehnologie 
de întărire a malurilor lacului. Prin 
aplicarea noii tehnologii se obține 
o mare economie de ciment.

■ La Stațiunea de cercetări a- 
gricole Turda a fost concepută și 
realizată o mașină combinată care 
execută simultan pregătirea patu
lui germinativ și însămînțarea cul
turilor prășitoare - porumb, sfeclă, 
soia etc. In felul acesta, se reali
zează un consum redus de carbu
ranți.

■ Un colectiv de specialiști de la 
Centrul de fizică tehnică din lași a 
realizat, după un proiect propriu, 
o instalație modernă cu ajutorul 
căreia se poate face un mai riguros 
control al calității țevilor sudate. 
Noua instalație sesizează din timp 
unele neconcordanțe, ceea ce per
mite să se efectueze chiar pe fluxul 
de producție reglările și modifică
rile necesare unei producții de cali
tate superioară.

■ In municipiul Buzău există trei 
mori magazine de unde cumpără
torii iși pot procura unelte agricole: 
sape, cazmale, greble, săpăligi. 
Gestionara magazinului nr. 26 
„Agrocoop", Olimpia Macovei, ne 
sesizează: „Degeaba avem ce vinde, 
că nu putem vinde, pentru că 
uneltele cu pricina nu au... cozi. La 
repetatele noastre comenzi, făcute
toată iarna, ni s-au trimis putinee, 
cofițe, guri de ham și... ochelari de 
soare. Ochelari prin care se vede 
și mai bine neglijența",

■ In procesul de fabricare a hîr- 
^tillor subțiri, producătorii de la Fa-

Birlad (stadion Parcul Copilului, ora 
10,30); C.S.M. Sibiu — Steaua; C.S.M. 
Suceava — Dinamo; Farul Constan
ța — Vulcan București; Știința Pe
troșani — Gloria P.T.T.; Știința 
CEMIN Baia Mare — Politehnica 
Iași.

echipele Roza Dolina Kazanlîk (Bul
garia), „Aripile" Pitești, Oțelul Galați, 
C.S.Ș. Piatra Neamț, Sport Club 
Bacău și C.S.Ș. Bacău. Pe primele 
locuri s-au situat „Aripile" Pitești 
la grupa 11 ani și C.S.Ș. Bacău la 
13 ani.

Cupa Olimpia"
trați in același timp cu învingătorul. 
La juniori a cfștigat Adrian Gane 
(Voința București) — lh 58’40”, 

în clasamentul general individual. 
Înaintea ultimei etape, de astăzi (în 
circuit, pe str. Maior Coravu). con
duce Ilie Butaru, urmat la 10” de 
Costică Bonciu (Stirom București).

■ Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Exista nervi — 19,30.
■ Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Cinci romane de amor —
19.30.
■ Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Povestea unei iubiri — 19,30. 
O Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba Iul Tă
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Belmondo al II-lea — 19,30.
■ Ansamblul „Rapsodia română” 
(13 13 00) : La fintina dorului — 19.
■ Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19,30.
■ Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Imaginile sint imagini — 17,30.
■ Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, la 
clubul I.C.T.B.) : Punguța cu doi bani
— 10.
■ Circul București (lț 01 20) : Specta
colul „Circul Mare din Moscova" —
19.30.

expoziții
■ Muzeul de artă a! Republicii So
cialiste România : Expoziție de pictu
ră șt artă decorativă flamando-olan- 
deză din colecțiile rom&nești ; Camil 
Ressu, pictură ; Expoziția „Broderii 
belgiene — sec. XVIII".
Bi Sala Dalles : Trienala de sceno
grafie.
■ Galeria Orizont : Vlrgil Preda, 
pictură : (Atelier 35) : Daniel Crlsto- 
fovici, pictură, grafică.
■ Galeria Simeza : Florin Nlculiu șl 
Rodie» Marinescu, pictură.
■ Galeria „Căminul artei" (parter) : 
Dinu Rădulescu, sculptură ; (etaj) : 
Ion Grigorescu, pictură.
■ Galeria Eforie : Nicolae Gheorghe, 
pictură,
■ Galeria Galateea : Leonard Ră
chită, sculptură și desen.
S Galeria municipiului București : 
Tia Peltz, grafică.
■ Gnleria Cenaclu (Ia Hanul cu tei): 
Adrian Pal, Tudor Popescu, pictură.
■ Sala Arghezt ; Fotografii din 
Turcia,
■ Sala I.R.R.C.S. ! Mirella Guldettl 
Glacomelll (Italia), sculptură. 

brica de profil din Prundu Birgău- 
lui foloseau în amestec celuloză de 
rășinoase nealbită. Acum au renun
țat la această materie primă, prin 
înlocuirea ei cu resturile rezultate 
de la secția de confecții carton on
dulat. Economia efectivă depășește 
4,5 milioane lei pe an, fără a mai 
socoti cheltuielile de transport pe 
care le presupunea aducerea celu
lozei de la Piatra Neamț.

■ Pe lingă cele 25 hectare re
partizate anul trecut întreprinderilor 
economice care au gospodărli-anexă 
și cetățenilor pentru a fi cultivate 
cu legume, în această primăvară 
primăria municipiului Vaslui a mai 
identificat alte 7,5 hectare de teren 
intravilan și din jurul localității, 
care au intrat in circuitul pro
ductiv.

■ Deși s-au făcut numeroase 
intervenții pe lingă șantierele Trus
tului de construcții și îmbunătățiri 
funciare din cadrul sistemului de 
irigații lalomița-Câlmățui, o serie de 
terenuri ale cooperativelor agricole 
din localitățile Gheorghe Lazăr, 
Troian, Miloșești, Grivița și altele au 
fost scoase din circuitul agricol. 
Pretutindeni se află tuburi de azbo
ciment și șanțuri neacoperite. Să nu 
fi aflat și constructorii că fiecare 
palmă de pămînt trebuie cultivată ?

■ La Întreprinderea de armături 
industriale din fontă și oțel Zalău 
se află în stadiu de finisaj o nouă 
cantină muncitorească. Ea va fi a- 
provizionată cu produsele necesare 
din ferma proprie a întreprinderii, 
care dispune, printre altele, de o 
grădină in suprafață de 5 hectare, 
300 porci, 200 oi și 1 000 de păsărh^

Campionatele 
europene 
de lupte

La Palatul sporturilor din Varna s-au 
încheiat aseară campionatele europe
ne de lupte greco-romane. in prima 
finală a zilei, la categoria 52 kg. par- 
ticipind și tinărul sportiv român Ma
rian Ștefan, care a obținut locul doi 
și medalia de argint. Debutant La o 
competiție continentală, in virată de 
20 de ani. Marian Ștefan s-a com
portat remarcabil la aceste campio
nate, repurtind o serie ’de spectacu
loase victorii in. compania unor 
sportivi experimentată Primul loc la 
această categorie a revenit sovieti
cului Pașaian. in timp ce medalia 
de bronz a fost adjudecată de 
Kerpacz (Polonia).

Iată cîștigătorii celorlalte catego
rii : categ. 62 kg : Nasibulov 
(U.R.S.S.) ; categ. 74 kg : A. Supron 
(Polonia) — locul 5. Ștefan Rusu 
(România) ; categ. 90 kg : Kanîghln 
(U.R.S.S.) — Ilie Matei s-a situat pe 
locul 4 ; categ. plus 100 kg : Dlnev 
(Bulgaria).

Astăzi începe concursul de lupte 
sambo, iar de joi pină duminică vor 
avea loc întrecerile pentru titlurile 
europene la lupte libere, competiție 
la care participă și echipa Româ
niei, avindu-i tn componență, între 
alții, pe Aurel Neagu, Traian Ma
rinescu. Gheorghe Fodore, Gheorghe 
Broșteanu și Andrei Ianko.

Campionatele 
europene 

de tenis de masă
Campionatele europene de tenis de 

masă au continuat la Budapesta 
marți după-amiază cu semifinalele 
probei feminine pe echipe. In prima 
semifinală, intr-o întîlnire viu dispu
tată, echipa R.F. Germania, avind In 
componență pe valoroasa jucătoare 
de origine japoneză Kamizuru și pe 
Kruger, a întrecut cu 3—2 formația 
României. In cealaltă semifinală. 
Ungaria a Învins Anglia cu 3—2.

Iu meciul pentru medalia de bronz, 
reprezentativa Angliei a întrecut cu 
3—1 formația României, care se cla
sează astfel pe locul 4. din 26 de țări 
participante, un rezultat meritoriu, 
tinind seama de tinerețea și lipsa de 
experiență a jucătoarelor noastre — 
Olga Nemeș, 13 ani și jumătate, Eva 
Ferenczi, 20 de ani.

In meciul pentru locurile 5—6, 
echipa U.R.S.S. (campioana ultimei 
ediții) a dispus cu 3—0 de selecționata 
Suediei.

In finală se intîlnesc echipele R.F. 
Germania și Ungariei.

în cîteva rînduri
• După desfășurarea turneului in

ternațional de tenis de la Los An
geles, in clasamentul „Marelui pre
miu al F.I.L.T.” pe primul loc se 
află jucătorul american Jimmy Con
nors cu 1 230 puncte, urmat de Vilas 
(Argentina) — 975 puncte, Lendl
(Cehoslovacia) — 835 puncte și John 
McEnroe (S.U.A.) — 525 puncte.
• în prima „manșă" a semifina

lelor campionatului european de fot
bal pentru tineret, la Glasgow, echi
pa Angliei a învins cu 1—0 (1—0) se
lecționata Scoției.

■---------------...........
• PANCREAS ARTI

FICIAL Specialiștii cana
dieni au pus la punct un pan
creas artificial susceptibil de a 
fi implantat sub pielea bolna
vilor. Aparatul conține o oare
care cantitate de celule pan- 
creatlce de șoarece prin care 
trece un tub semipermeabll le
gat de vasele sanguine ale bol
navilor. Acest tub este de fapt 
un fel de filtru care blochează 
Irecerea anticorpilor, dar per
mite glucozei din singe Bă pă
trundă în celulele șoarecelui. 
Acestea vor asigura producția 
d< insulina necesară care va fi 
reabsorbltă de singe. Aparatul 
funcționează perfect la anima
lele de laborator. Totuși, pe
rioada de experimentare (numai 
două luni) este considerată Încă 

prea scurtă pentru a permite 
utilizarea sa la om.

• ELECTROBUZ.
Moscova a început testarea pri
mului electrobuz sovietic cu 
motor cu hidrogen. Pe mașină 
este instalat un generator elec
tric, pus in funcțiune de un 
generator electrochimie pe bază 
de hidrogen. După cum relatea
ză ziarul „Pravda", instalația 
este complexă. In urma reacției 
chimice din generator se pro
duc curent electric și apă sub 
formă de vapori fierbinți, care 
iarna ar putea folosi pentru 
caloriferul electrobuzului. In 
urma testelor s-a constatat că 
sistemul poate funcționa pe un 
parcurs de 100 000 de kilometri, 
dar există posibilități ca un ase
menea „motor” să poată func

ționa și peste 150 000 kilometri, 
fără completarea rezervei da 
hidrogen. Sistemele electrochi- 
mice pe bază de hidrogen pot fi 
utilizate și pe microbuze urbane.

• INTERFERONUL. 
Sub această denumire a devenit 
cunoscută o substanță stranie 
care „se Interferează" în mai 
multe mecanisme ale organis
mului. Descoperită în 1957, ea 
a trezit mari speranțe în ce 
privește tratamentul virozelor, 
cancerului și unor maladii au- 
tolmune. într-un dosar asupra 
interferonului, publicat in revis
ta de biotehnologie „Biofutur”, 
care apare la Paris, se descrie pe 
larg diversitatea celulelor pro
ducătoare de interferon, a mo
durilor de obținere și de puri

ficare a acestei substanțe, pre
cum și preocupările pe care le 
manifestă in această direcție so
cietățile de inginerie genetică și 
laboratoarele farmaceutice. Re
vista arată, totodată, „limitele 
actuale ale studiilor experi
mentale care în acest domeniu 
sint Încă Împrăștiate și nu În
totdeauna riguroase".

• MISTERELE AN
TARCTICEI. Un grup de cer- 
cetători polari americani și so
vietici a descoperit in Antarc
tica o suprafață de apă liberă 

de ghețuri. Ea a apărut pentru 
prima oară pe fotografiile fă
cute de un satelit artificial al 
Pămintului în anul 1973. De a- 
tunci acest „lac" a dispărut și 
reapărut de cîteva ori. La un 
moment dat suprafața lui era 
de 256 000 kilometri pătrați. 
„Ochiul de apă” se află in ma
rea înghețată a lui Weddell. 
Deocamdată nu se cunosc pre
cis cauzele formării lui, exis
tă doar ipoteze. Unii savanți 
presupun că vinturile puter
nice împiedică formarea stra
tului de gheață, în timp ce alții 
cred că apa mai caldă aflată 
mai in adlncime se ridică șl în

depărtează stratul de apă rece 
de la suprafață.

• PUBLICAȚIA „OS- 
SERVATORE MEDITER- 
RANEO" informează că Ma
fia ar fi pus mina pe o afacere 
din cele mai profitabile ce se 
pot imagina în Italia : fabri
carea spaghetelor, la ora ac
tuală organizația controllnd, 
printre altele, fabricarea și co
mercializarea celebrelor paste 
făinoase in întreaga Sicilie. 
Pentru a sugera cititorilor di
mensiunile afacerii, publicația 
precizează că dacă s-ar pune 
cap la cap toate macaroanele 
fabricate anual în Italia s-ar 
obține un fir lung de 50 mili
oane de kilometri, adică de 
vreo 130 de ori distanța de la 

Pămînt la Lună. Iar „partea 
leului” din „businessul maca
roanelor” revine acum Mafiei.

• GOSPODĂRII 
IHTIOLOGICE. Specialiștii 
ihtiologi din regiunea Kotbus 
(R. D. Germană) au observat 
că, în timpul iernii, In eleșteele 
in care se deversează apă cal
dă de la centrala termoelectrică 
din apropiere puietul de crap a 
crescut de trei ori mai repede 
decit in celelalte medii acvatice 
similare. Pornindu-se de la a- 
ceastă constatare, s-a hotarîț ca, 
în perioada următoare, în R. D. 
Germană să se creeze gospodă
rii ihtiologice speciale, care să 
folosească apa caldă pe care o 
deversează diferite întreprinderi 
industriale.

• O NOUA FORMA 
DE INGRĂȘĂMÎNT CHI
MIC, care se prezintă ca o 
suspensie, aplicabilă și pe vreme 
geroasă (Ia temperaturi de pină 
la minus 18 grade Celsius), a 
fost pusă la punct de specialiștii 
americani. Aceștia precizează că 
nu este vorba doar de faptul ca 
îngrășămintul să poată fi apli
cat la o asemenea temperatură 
scăzută, ci mal ales ca benefi
ciarii să-1 poată stoca ușor în 
timpul Iernii pentru a-1 folosi 
primăvara. în ce privește com
poziția Ingrășămîntului. este 
vorba de un polifosfat de amo
niu, un sfert din fosforul conți
nut aflîndu-se sub forma unui 
complex de polifosfați.



În suita volumelor dedicate personalității proeminente

a președintelui României, răspunzînd interesului viu față
Precizări ale Egiptului și israelului

de gin di rea filozofică și activitatea sa prodigioasă,

ÎN ITALIA A APĂRUT LUCRAREA

rrUMANISMUL POLITICAL LUI CfAUȘfSCU"
Ceaușescu". „Sîntem con
vinși — afirmă el — că 
realitatea umanistă a po
liticii românești va consti
tui, peste cîțiva ani, un 
punct de referință obliga
toriu pentru fiecare om da 
staț, pentru orice pro
gram politic"...

„Iată de <■* România 
candidează ca una dintre 
cele mai bogate națiuni 
pentru viitorul apropiat, 
iată de ce Nicolae 
Ceaușescu rămine unul 
dintre cei mai mari oa
meni de stat contempo
rani". Totodată, autorul 
subliniază în mai multe 
rinduri convingerea pro
fundă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu că „cel 
mai propice și mai auten
tic cadru pentru afir
marea adevăratului uma
nism îl oferă numai 
cietatea socialistă".

După 
profil istoric al țării noas- 

refăcînd parcursul 
epopei a 

afirmarea 
poporului, a 

ființei naționale", autorul 
se oprește asupra dezvol
tării politico-sociale a 
României socialiste, evi
dențiind politica partidu
lui comunist, preocupări
le președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru 
nătățirea continuă 
dițiilor de muncă 
trai ale întregului 
„Strategia politică 
și inteligentă a lui Nicolae 
Ceaușescu, capacitatea sa 
de a înălța ca stindard al 
păcii dorința unui popor, 
intuiția sa de a aplica 
ideile umaniste ia reali
tatea politică a țării pen
tru a crea o generație de 
oameni noi și împletirea 
fericită a culturii uma
niste cu filozofia marxis
tă ne determină să-l si
tuăm pe președintele 
României printre prota
goniștii istoriei contem
porane" — scrie Ragozzi
no. Evocind cadrul inter
național complex în care 
isi desfășoară acțiunile 
România, autorul subli
niază poziția țării noas
tre, care — scrie el — 
„deși este o țară mică, 
îndeplinește un mare rol" 
pe arena mondială.

Un amplu capitol, inti
tulat „Umanismul politic 
al lui Ceaușescu", ca
pitol care, dealtfel, dă și 
titlul volumului, eviden
țiază cadrul în care pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu își 'desfășoară, 
de peste 15 ani, activita
tea politică, esența uma
nismului său politic con- 
stînd în situarea omului 
în centrul preocupărilor.

Cea de-a doua lucrare 
consacrată, de Ragozzino 
activității neobosite des
fășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în 
fruntea partidului și a sta
tului român constituie in 
fapt o nouă contribuție la 
cunoașterea in Italia și în 
lume a politicii promovate 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu în slujba omu
lui, în slujba păcii.

ROMA 20 (Agerpres). — In librăriile italiene a apărut 
lucrarea „Umanismul politic al lui Ceaușescu", semnată 
de Ugo Ragozzino, eseist politic, scriitor și cunoscut 
ziarist, director politic al mai multor publicații. Lu
crarea — tipărită in editura „La Gazzetta del Mattino", 
din Roma — vine să completeze suita volumelor dedi
cate în Italia personalității șefului statului român, între 
acestea situindu-se și recentul „Da, Ceaușescu 
semnat de același autor.

In deschiderea volumu
lui nou apărut, consacrat 
personalității președinte
lui Ceaușescu, scriitorul 
Ugo Ragozzino declară : 
„Sînt fericit și mîndru sâ 
dedic prezentul studiu 
gindirii politico-filozofice 
a Iui Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii 
Socialiste România, ilus
tru om de stat și, îndeo
sebi, profund inspirator al 
celei mai originale și mai 
lucide filozofii umaniste 
aplicate in politică. Desi
gur, peste puțini ani, mo
dul în care pune el pro
blemele privind condu
cerea statului modern va 
oferi și Occidentului acea 
civilizație pe măsura 
Omului pe care noile ge
nerații o așteaptă cu ne
răbdare".

în prefața volumului, 
Vito Cusumano, membru 
al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Ita
lian, membru al Grupului 
parlamentar socialist în 
Camera Deputaților, subli
niază că, după „Da, 
Ceaușescu !“, noua lucra
re a scriitorului Ugo Ra
gozzino „satisface o ce 
rință precisă și necesară 
aceea de a căuta un răs
puns întrebărilor pe care 
le sugerează astăzi in mo
dul cel mai dramatic ac
tualitatea politică".

După o succintă anaii- 
ză a epocii contemporane, 
evidențiind manifestații
le pentru pace a mili
oane de oameni, în toa
te marile orașe ale Eu
ropei, și, în același timp, 
forța ucigătoare pe care 
a atins-o armamentul cel 
mai perfecționat, semna
tarul prefeței scrie : 
„Bomba atomică nu face 
deci politică ! Acesta este 
paradoxul pe care ni-1 
sugerează autorul. Numai 
oamenii sînt cei care con
tează ! Este o premisă 
teoretică importantă : O- 
mul ca măsură a tuturor 
situațiilor politice nu este 
numai o dogmă, ci este 
ideea care se concretizea
ză in practica politică a 
lui Ceaușescu". Acestor 
argumente — relevă depu
tatul italian — li se a- 
daugă un altul, și el de 
actualitate, care îi permi
te cititorului să ajungă la 
concluzia autorului : „Va
loarea deplină, actuală, 
a tezei politice a lui 
Ceaușescu : Umanismul
său realizat".

Semnatarul prefeței în
fățișează apoi citeva date 
semnificative pentru ceea 
ce era România subdez
voltată cu 30 de ani în 
urmă și ceea ce este ea 
acum, afirmînd in con
cluzie : „Consensul față 
de Ceaușescu constă toc
mai în recunoașterea ma- 

y^rii originalități a politicii

sale Arătind că refor
mele sociale și economi
ce importante au fost 
realizate întotdeauna cu

Evidențiind unele apro
pieri între gîndirea u- 
manistă a președintelui 
Ceaușescu și ideile politi
ce ale stingii italiene, de
putatul socialist afirmă, 
între altele, că „nu este 
străină stîngii • italiene 
afirmația președintelui 
României, care declară că 
dreptul fundamental al 
omului constă în a-și-cîș- 
tiga existența prin mun
că, în participarea directă

CAIRO 20 (Agerpres). — Vicepre- 
mierul și ministrul egiptean al afa
cerilor externe, Kamal Hassan Aii, 
care s-a reîntors la Cairo din scurta 
vizită în Israel, și-a exprimat încre
derea că în următoarele zile vor fi 
reglementate problemele aflate în 
suspensie între Israel și Egipt, ceea 
ce va impulsiona în sens pozitiv 
relațiile bilaterale, 'pregătind astfel 
calea pentru realizarea autonomiei 
complete a palestinienilor — rela
tează agenția France Presse.

El a precizat că discuțiile avute cu 
conducătorii israelieni s-au referit la 
toate problemele legate de procesul 
de pace și la relațiile dintre cele 
două țări. Hassan Aii a adăugat că 
au fost degajate unele idei care per
mit apropierea punctelor de vedere 
ale celor două țări asupra probleme
lor în suspensie. El a anunțat, tot
odată, că este purtătorul unui mesaj 
al premierului israelian, Menahem 
Begin, adresat președintelui Egiptu
lui, Hosni Mubarak.

TEL AVIV 20 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvînit al premierului israe- 
liah a declarat presei — după con
vorbirile dintre pritnul ministru 
israelian, Menahem Begin, ministrul 
de externe, Yitzhak Shamir, și minis
trul apărării, Ariel Sharon, pe de o 
parte, și vicepremierul și ministrul 
egiptean de externe, Kamal Hassan 
Aii, și ministrul de stat la M.A.E., 
Boutros Ghali, pe/de altă parte — că 
„există motive să se aprecieze că se 
vor găsi soluții înainte de 25 aprilie 
tuturor problemelor aflate în suspen
sie intre Israel și Egipt". „Au fost 
abordate toate problemele. Mai per
sistă unele obstacole, dar convorbiri
le sînt constructive" — a adăugat 
ffurtătorul de cuvînt israelian citat de 
A.F.P.

rr
IN DIFERITE

TARI

EVOIIIIII IN DIFERENDUL PRIVIND INSULELE MALVINE
• Anglia a respins propunerile argentiniene ® Argentina cere 
convocarea unei reuniuni a ’■*-■■■ ■ ■

Asistență
LONDRA 20 (Agerpres). —• Marți 

seara, primul ministru al Marii Bri
tanii, Margaret Thatcher, a făcut cu
noscut că respinge planul argentinian 
referitor la soluționarea pașnică a 
diferendului privind Insulele Malvine 
(Falkland). Ea a anunțat, totodată, 
că ministrul de externe, Francis Pym, 
va pleca joi la Washington cu noi 
propuneri britanice.

Pe de altă parte, după cum subli
niază agenția A.P., deși a respins 
efectiv propunerile argentiniene, 
Margaret Thatcher a afirmat că „ele 
constituie o etapă în procesul de ne
gociere, care trebuie continuat, iar 
propunerile vor fi examinate cu 
atenție".

4

Tratatului Interamerican de 
Reciprocă

BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — 
Soluția în problema Malvinelor 
(Falkland) trebuie să conducă rapid 
la recunoașterea deplină și în formă 
sigură a suveranității Argentinei in 
zonă — a declarat ministrul argenti
nian de externe, Nicanor Costa Men
dez — transmite agenția E.F.E.

Totodată, „în fața înaintării flotei' 
britanice, act care creează o situație 
ce pune în pericol pacea și secu
ritatea continentului. Argentina a ho- 
tărit să ceară convocarea unei reu
niuni consultative a țărilor membra 
ale Tratatului Interamerican de Asis
tență Reciprocă (T.I.A.R.)" — a 
arătat ministrul argentinian de ex
terne.

] Popoarele își ridică cu hotărîre

di CEAUSESCU

^0 .,

L'UMAHESIMO 
POLITICO

consimțămîntul poporu
lui, iar „in politica sa ex
ternă îndrăzneață" Româ
nia s-a pronunțat împo
triva rachetelor america
ne și sovietice pe terito
riul Europei, în prefață 
se evidențiază adeziunea 
poporului față de activi
tatea președintelui țării, 
paralel cu rezultatele ob
ținute în domeniile po
litic. economic și social.

Citind din lucrarea lui 
Ugo Ragozzino, prefața 
relevă: „Asumîndu-și con
ducerea țării sale. Nicolae 
Ceaușescu a avut intuiția 
fericită de a pune ac
centul pe Om și de a-1 
considera adevărata bo
găție a viitorului, dat fiind 
că, mai mult decît eco
nomia și decît arma
mentele, Omul va fi cheia 
pentru deschiderea por
ții noii civilizații". „U- 
manismul politic — a- 
firmă semnatarul prefe
ței — este deci îndeo
sebi intuiția politică a 
unui om de stat, a unui 
mare protagonist, Nicolae 
Ceaușescu, dar este și ca
pacitatea sa de a fi știut 
să valorifice tendințele 
istorice prezente în cultu
ra și in sensibilitatea ro
mânilor".

la conducerea diferitelor 
sectoare de activitate..

Lucrarea este structu
rată în 12 capitole referi
toare la concepția țârii 
noastre, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu asupra 
principalelor probleme in
terne — politice, econo
mice și sociale — precum 
și asupra - celor mal im
portante chestiuni ale u- 
manității. Acestora li se 
adaugă o serie de date 
cuprinzînd cele mai im
portante evenimente din 
viața și activitatea pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu, subliniindu-se 
„prestigioasa sa persona
litate, înaltele sale cali
tăți de ginditor și, în ace
lași timp, de om politic, 
patriotismul său profund 
și spiritul său internațio
nalist, căruia i se adaugă 
o profundă formație uma
nistă".

în primul capitol, scrii
torul subliniază că și-a 
propus să demonstreze 
de-a lungul întregii sale 
cărți că România repre
zintă „un exemplu feri
cit de umanism politic", 
scopul lucrării fiind acela 
de a clarifica cititorului 
italian „concepția uma
nistă a politicii lui Nicolae

so-

ce trasează un
tre,
„unei întregi 
luptei pentru 
identității

imbu- 
a con- 

și de 
popor, 
lucidă

i ALE LUMII

„TRENUL PACir

glasul împotriva armelor nucleare,
pentru dezarmare și pace

R.F.G.

GENȚIILEDE PRESA
e scurt

pective. in contextul valorificării 
bogățiilor lor naturale și rolului lor 
tot mai important in ansamblul eco
nomiei sovietice, hotărîrea relevă 
necesitatea intensificării producției 
in agricultură in vederea aprovi
zionării stabile a populației din 
zonele respective în principal din 
producție proprie.

I

CONVORBIRI POLONO-BUL
GARE. După cum relatează agen
țiile P.A.P. și B.T.A., generalul de 
armată Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
președinte al Consiliului militar 
pentru salvare națională ale R. P. 
Polone, l-a primit pe Petăr Mla- 
denov, membru al Biroului Politic 
al C£. al P.C.B., ministru de ex
terne al R. P. Bulgaria, care se află 
într-o vizită oficială de prietenie 
în R. P. Polonă. în cadrul convor
birii au fost evocate relațiile bila
terale și colaborarea dintre cele 
două țări pe arena internațională.

expoziție
NICOLAE TITULESCU.
Bibliotecii municipale a orașului
Santarem,

OMAGIALA
In sala

__ .... , din Portugalia, a avut .
loc vernisajul expoziției omagiale 
„Nicolae Titulescu", reprezentind 
momente și aspecte din activitatea 
ilustrului diplomat român.

Presa austriacă se face, în ulti
mul timp, ecoul frecventelor inci
dente care au loc în lagărul de la 
Traiskirchen, din apropierea Vienei, 
unde sint cazați transfugi din dife
rite țări europene. Sint incidente 
legate direct, așa cum relatează 
ziarele din Austria, de condițiile in
suportabile de conviețuire din acest 
lagăr, un adevărat iad al descompu
nerii umane. • Aci își găsesc „azil" 
indivizi de diferite naționalități, 
adesea oameni certați cu munca și 
cu legea, care au luat decizia de a-și 
părăsi țara. Izbindu-se de realitățile 
dure ale unui mediu străin, unde, 
sint priviți ca intruși, nevoiți să tră
iască înt.r-o înghesuială și promis
cuitate de nedescris, văzînd cum vi
surile de trai mai lesnicios pe care 
și le-au făurit se năruiesc unul 
după altul, mulți dintre „locatarii" 
lagărului sînt cuprinși de deznădej
de, între ei se iscă adesea certuri 
violente, care degenerează in cioc
niri între diferite grupuri.

Concludente sînt în acest sens 
dezvăluirile apărute într-un număr 
recent din cotidianul „KURIER". 
Iată ce spune, între altele, ziarul 
intr-un articol intitulat semnificativ 

--------------- ----------------------- :-------

MtJNCHEN 20 (Agerpres). — Co
respondență de la Mircea Angelescu: 
Cea de-a doua zi a lucrărilor Con
gresului Partidului Social-Democrat 
din R.F. Germania a fost, marcată de 
cuvântarea rostită de Helmut Schmidt, 
vicepreședinte al partidului, cancelar 
al R.F.G., care a făcut o amplă tre
cere în revistă a orientărilor de 
politică internă și externă ale 
P.S.D.

Dintre problemele economico-so- 
ciaje acute abordate în cuvîntare au 
reținut atenția cele privind stimu
larea investițiilor pentru ocuparea 
forței de muncă și reducerea șo
majului. promovarea unui program 
energetic rațional, în cadrul căruia 
principala sursă rămîne cărbunele, 
aplicarea unor măsuri serioase pentru 
economisirea energiei în toate dome
niile, în special în industrie, pentru 
diminuarea cheltuielilor bugetare, 
pentru protecția mediului înconjură
tor. El s-a referit apoi la o serie de 
probleme sociale care privesc tinere
tul, participarea sa la viața politică, 
egalitatea în practică a femeilor în 
ce privește salarizarea. Cit privește 
situația critică a imigranților străini, 
vorbitorul s-a pronunțat pentru spri
jinirea celor care vor să se reîn
toarcă în tara lor. O mare parte a 
cuvintării s-a referit la politica in
ternațională a partidului. Cancelarul 
a menționat că „politica de pace 
este elementul esențial al coaliției 
social-liberale". relevind că, prin 
tratatele încheiate de R.F.G. cu dife
rite țări și prin politica de renunțare 
la forță, R.F.G. dorește să contribuie 
la creșterea încrederii și dezvoltarea 
colaborării economice internaționale. 
El s-a declarat în sprijinul dezarmă
rii, și in primul rind al dezarmării 
nucleare, al continuării politicii de 
securitate și colaborare in Europa. 
Totodată, cancelarul s-a pronunțat 
în favoarea întîlnirii la nivel înalt 
sovieto-americane. în încheiere, can
celarul Helmut Schmidt a lansat un 
apel membrilor P.S.D. la unitate de 
acțiune pentru soluționarea proble
melor economico-sociale cu care se 
confruntă țara.

manifestare înO spectaculoasă 
sprijinul denuclearizării nordului 

Europei
Teritoriul Finlandei este străbătut, în aceste zile, de 

un tren neobișnuit, decorat cu drapele și lozinci. „Pa
sagerii" sint scriitori și pictori, cineaști și compozitori, 
poeți și artiști. Este vorba de una din acțiunile între
prinse in această țară în cadrul campaniei de primă
vară destinate promovării ideii privind transformarea 
nordului Europei într-o zonă lipsită de arme nucleare. 
Timp de 10 zile, „Trenul păcii" va străbate peste 3 000 
de km, oprindu-se în 14 orașe, unde vor avea loc dez
bateri, se vor deschide expoziții, se vor prezenta pre
miere de filme, piese de teatru consacrate apărării 
păcii.

Cu prilejul organizării „Trenului păcii", 130 de oa
meni de cultură au semnat un apel în care se arată 
că actuala situație din lume impune tuturor oameni
lor de bună credință să se angajeze cit mai activ îm
potriva intensificării cursei înarmărilor și pericolului 
unui război nuclear. „Niciodată înainte — scrie ziarul 
finlandez „SOUMENMAA" — o problemă nu a preo
cupat într-o asemenea măsură pe oamenii noștri de 
cultură ca problema apărării păcii. înrăutățirea situa
ției internaționale și pericolul crescînd de război îi 
apropie pe oameni, care simt tot mai mult necesitatea 
de a-și aduce contribuția la preintimpinarea unei ca
tastrofe".

Acțiunea 1 milion de semnături 
împotriva noilor rachete nucleare

Afiș al mișcârii pentru pace din R.F.G.
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Medicii cheamă 
la responsabilitate

WASHINGTON. — La Portland, 
statul Oregon, a avut loc un sim
pozion pe tema consecințelor unui 
război nuclear, desfășurat sub egida 
organizației „Medicii in lupta pen
tru responsabilitate socială", la care 
au luat parte peste 2 000 de dele
gați. Participanții la simpozion au 
fost unanimi in a aprecia că „stă
vilirea nebuniei pregătirilor pen
tru un război nuclear și oprirea, cît 
nu este prea tîrziu,- a cursei înar- 

^mărilor nucleare reprezintă un co-

mandament al
Mii de oameni ,____ __

diverse forme de manifestații șt 
acțiuni organizate luni la New 
York și în alte 650 localități în ca
drul campaniei pentru dezarmare.

zilelor noastre", 
au participat la

Fonduri pentru dezvoltare, 
nu pentru distrugere !
PARIS. — într-un interviu acor

dat postului de radio „France-In- 
ter“, directorul general al UNESCO, 
Amadou Mahtar M’Bow, s-a pro
nunțat ferm pentru oprirea cursei 
înarmărilor și utilizarea sumelor

care se cheltuiesc pentru produce
rea de arme de distrugere in masă 
în scopul soluționării problemelor 
grave cu care se confruntă omeni
rea — informează agenția U.P.I.

Arta în slujba păcii
VÎENA. — Un grup de artiști 

plastici austrieci a lansat un apel 
colegilor de breaslă, cerîndu-le 
să-și pună arta „în slujba păcii și 
dezarmării, a luptei pentru evita
rea declanșării infernului nuclear", 
în spiritul acestor idealuri, a fost 
propusă organizarea unei expoziții 
comune de artă.

„Namibia trebuie să fie o țară liberă, 
independentă și suverană64

LUANDA 20 (Agerpres). — Scopul 
final al Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) este 
asigurarea drepturilor naționale legi
time ale poporului namibian, asuprit 
de regimul rasist din R.S.A. — se 
spune în declarația Comitetului Exe
cutiv Național al S.W.A.P.O., dată 
publicității la Luanda, 
niversării a 20 de ani 
organizației.

Crearea S.W.A.P.O., 
documentul transmis

dată 
cu prilejul a- 
de la crearea

se arată în 
de agenția

efectua un zbor în Cosmos, în 1983, 
a anunțat un purtător de cuvînt al 
N.A.S.A. Ea este în vîrstă de 30 de 
ani. Agenția Associated Press amin-

V.R.S.S.

MARGINALII
T.A.S.S., este rezultatul dorinței po
porului namibian de a înființa o 
mișcare organizată împotriva domi
nației coloniale. Organizația Poporu
lui din Africa de Sud-Vest se bucură 
de încrederea și sprijinul sutelor de 
mii de muncitori, țărani, intelectuali 
din Namibia, care doresc să trăiască 
într-o tară liberă, independentă si su
verană, unde 
discriminare 
sociale — se

nu va fi Ioc pentru 
rasială și inegalități 
arată în document.

tește că pină in prezent o singură 
femeie a zburat in spațiul cosmic — ■ 
sovietica Valentina Nicolaeva Te- 
reșcova, in iunie 1963.

Lansarea stației științifice orbitale „Saliut-7'‘

1

„ROBINSONII APOCALIPSULUI
In hățișurile din Sierra Nevada, 

în cavernele din Kentucky și din 
Tennessee, in văgăunile din Mon
tana și Idaho ori în insulele inac
cesibile din Florida sau Louisiana 
au răsărit peste noapte, în aștepta
rea „zilei apropiate cînd masele în
fometate vor ataca", adăposturi for
tificate, unde sint depozitate mari 
cantități de alimente conservate, re
zerve de apă potabilă și, mai ales, 
tot soiul de arme — de la pumnale 
și măciuci pină la mitraliere și 
chiar lansatoare de flăcări, adevă
rate arsenale in toată puterea cu- 
vîntului.

Este oare scenariul unui film 
științifico-fantastic sau viziuneâ de 
coșmar a unui romancier care caută 
să impresioneze cititorii • slabi de 
înger ? Nu, ci o realitate a zilelor 
noastre, reflexul celei mai noi psi
hoze care bintuie peste ocean, „psi
hoza crizei". „Societatea noastră va 
fi în curind distrusă. Cînd gloatele 
de înfometați ne vor ataca, va 
trebui să ne apărăm", spune unul 
dintre locatarii acestor adăposturi, 
inginerul electronist Alan Andrews, 
care și-a părăsit vila cochetă din 
San Francisco și s-a refugiat intr-o 
regiune pustie, undeva în Oregon, 
la peste 500 de kilometri de orice 
așezare locuită. Prin „gloatele de 
înfometați", Andrews și ceilalți ce 
gindesc la fel ca el înțeleg popu
lația nevoiașă în general, fie pe 
negrii din cartierele sărace ale ora
șelor americane, fie pe așa-numiții 
„chicanos" (imigranții de origine 
mexicană), dar și pe albii, mai pu
țin „prevăzători", pe care criza ii 
va fi surprins „nepregătiți" și care 
se vor asocia in bande pentru a-i 
„jefui" pe cei cu „simțul prevede
rii". Tocmai pentru „a supraviețui" 
crizei și a-i respinge în același timp 
pe presupușii „jefuitori", „prevăză
torii" au început să se refugieze în 
ascunzișurile din munți și să se 
exerseze în mânuirea armelor. Nu
mărul acestor „robinsoni ai apoca
lipsului", cum îi numește revista 
„LE POINT" (intre ei își spun 
„survivalists", „adepți ai supravie
țuirii") este în continuă creștere; 
ei s-au constituit în asociații și în
tocmesc t,planuri strategice de apă
rare", care prevăd, între altele, di
namitarea munților pentru a bara 
calea atacatorilor".

Și în timp ce „supraviețuitoriștii" 
se dedau la asemenea deliruri 
verbale, un înfloritor business se 
extinde cu repeziciune. Patronii 
magazinelor de arme își freacă 
mâinile. „Clienta mei ar cumpăra 
și tancuri, afirmă patronul unui a- 
semenea magazin. Numai că din pă
cate eu nu vind tancuri". Inutil să 
spunem că respectivii „clienți" sint 
oameni înstăriți : cine a auzit ca un 
muncitor sau un funcționar să-și 
poată „cumpăra" un tanc ? își frea
că mîinile și patronii firmelor care 
produc alimente cu durată îndelun
gată de conservare. O asemenea fir-

în conformitate cu 
programul de cercetare 
a spațiului cosmic, în 
Uniunea Sovietică a 
fost lansată la 19 apri
lie stația științifică or
bitală „Saiiut-7“ - in
formează T.A.S.S.

Scopul lansării sta
ției „Saliut-7" - relevă 
agenția citată — constă 
în continuarea cerce
tărilor și a experimen
telor științifice efec
tuate la bordul com
plexelor sovietice pi-

lotate în interesele ști
inței și ale economiei 
naționale. In cursul e- 
voluției sale vor fi, de 
asemenea, verificate 
sistemele perfecționate 
și aparatura stațiilor 
orbitale.

IREMANIERE GUVERNAMENTALĂ 
IN CIPRU. Președintele Ciprului. Spy
ros Kyprionou, a procedat marți la 
o amplă remaniere guvernamentală. 
Astfel, relevă agenția France Presse, 
din cei 12 membri ai cabinetului 
cipriot nouă au fost înlocuiți. Au 
rămas în funcție titularii portofolii
lor afaceiilor externe, interne și a- 
părării.

lată cum arată „arsenalul" particu
lar al unuia din „robinsonii apoca

lipsului"DE IMIGRANȚI. Coti-UN DRAMATIC PROTEST AL UNUI GRUP ___________
(lianții belgian „Le Drapeau ’Rouge" informează că opt persoane au parti
cipat timp de 13 zile la o grevă a foamei în semn de protest împotriva 
refuzului autorităților comunale din Schaerbeek de a «nai accepta imi
granți. Greviștii, care au incetat acțiunea la intervenția medicilor, pre
zintă simptome de hipotensiune și deshidratare. în aceste condiții, s-a 
considerat extrem de periculos pentru viața lor de a mai continua greva 
foamei. Belgia a adoptat, ia 15 decembrie .1980, măsuri restrictive privind 
imigranții.

ALO HOTARÎRE A C.C.
ȘI CONSILIULUI DE MI
AU UJi.S.S. privind dez- 
agriculturii in Siberia. Ex- 
Orient și în 
a

P.C.U.S.
NIȘTRI 
voltarea 
tremul
Kurgan
Subliniind' 
producției

și : 
fost dată 
importanta 

agricole în

regiunea 
publicității, 
dezvoltării 

zonele res-

PRIMA FEMEIE ASTRONAUT
ÎN S.U.A. Dr. Sally Ride, specia
listă în astrofizică, va fi prima 
femeie din Statele Unite care va

„Alcool, încăierări fi lovituri de 
cuțit" :

„Aproximativ 2000 de străini aș
teaptă, în prezent, in lagărul supra
aglomerat de la Traiskirchen, docu
mentele de imigrare. Un amestec de 
naționalități care pune adesea in

incidente violente, ziarul apreciază, 
intre altele, că „înghesuiala cum
plită intr-un spațiu restrins duce in 
mod inevitabil la fricțiuni care de
generează in crime". în același 
timp, mulți din cei amăgiți de hi
mera vieții mai ușoare se pomenesc

despre reținerea de către autorități 
a unui anume Petru Șerban, acuzat 
de crimă.

Pe de altă parte, între acești 
„clienți" ai lagărului, ca să folosim 
o expresie a ziarului amintit, se 
află nu puțini infractori de drept

Infernul din lagărul de imigranți de la Traiskirchen"91
Dezvăluirile ziarului austriac „Kurier"

zilnic cei 87 de colaboratori ai direc
torului lagărului, Karl Radek, nu se 
opresc însă la porțile sale. Numeroa
se fărădelegi : spargeri, atacuri, ja
furi sint comise în afara lagărului 
de indivizi izolați sau de grupuri 
constituite in bandă". Este citat 
astfel cazul unui anume M.C., care 
Ia scurta vreme după ce a înaintat 
cererea de —— 
ținut 
perit 
serie 
E.S.,

„azil politic" a fost re- 
poliție, întrucît s-a desco- 
el se făcuse vinovat de o 
delicte. Un alt transfug, 
fost și el arestat pentru

fața responsabililor lagărului sar
cini aproape de nerezolvat. Sțări 
depresive, agresivitate, cu întreg 
cortegiul de probleme ce decurg de 
aci, caracterizează modul de com
portare al multora din cei încarti- 
ruiți în lagăr. La aceasta se adaugă 
conflictele ce apar între diferite 
grupuri naționale. Așa s-a întâmplat 
în urmă cu citeva zile, cînd o ră
fuială cu cuțitele s-a soldat cu doi 
morți și mai mulți răniți. A fost o 
adevărată baie de singe".

Referindu-se la cauzele acestor

brusc în fața unor rigori la care nu 
.se așteptau, își dau tardiv seama 
că ori nu găsesc de lucru, ori sînt 
puși în fața unor slujbe dintre cele 
mai mizere și murdare, pe care lo
calnicii le evită : măturători, guno
ieri, curățitori de closete... De aci, o 
stare de permanentă frustrare, care, 
de asemenea, își găsește expresie 
în izbucniri de violență. Astfel, în
tr-o altă relatare, intitulată „După 
crima comisă în lagărul de la 
Traiskirchen : un făptaș a fost 
arestat", același ziar informează

comun, indivizi proveniți din lumea 
interlopă, care, dintr-o falsă înțele
gere a sloganurilor despre „dreptu
rile omului", și-au găsit adăpost în
tr-o țară străină. Or, această cate
gorie de transfugi nu pregetă, odată 
ce le-a fost acceptată cererea de 
„azil", să se dedea la vechile lor 
îndeletniciri.

Menționînd că „rata criminalității 
și a delictelor a crescut continuu în 
interiorul lagărului", „Kurier" pre
cizează în continuare : „Delictele cu 
care trebuie să se ocupe aproape

de 
că 
de 
a 

furturi și alte infracțiuni comise în 
afara lagărului.

Faptele 
„Kurier", 
austriece, pun în lumină decăderea 
morală Ia care ajung transfugii, as- 
cunzind, in multe cazuri, sub masca 
solicitatiților de ..azil politic", infrac
tori de drept comun și chiar crimi
nali. în același timp, cele relatate 
de ziarul austriac vin, o data mai 
mult, să evidențieze atmosfera care 
domnește în asemenea lagăre, priel
nică izbucnirilor de violență și ră
fuielilor sîngeroase, ceea ce face ca 
însăși presa respectivă să vorbeas
că, cu deplin temei, despre „infer
nul de Ia Traiskirchen".

dezvăluite de ziarul 
ca și de alte publicații

mă, „Neo Life Company" din Ca
lifornia, înregistrează lunar o cifră 
de afaceri de 1 milion de dolari. 
Cu aceeași repeziciune a luat naș
tere o bogată literatură de manuale 
ale „supraviețuirii". Ultimul „best 
seller" (in două volume .') se inti
tulează, laconic, „Cum să ucizi". 
Titlurile citorva capitole sint la fel 
de edificatoare : „Cum să mînuiești 
cuțitul", „Decapitarea", „Și copiii 
pot învăța cum să stranguleze"... 
Evident, și cifra de afaceri a editu
rilor respective crește neîncetat.

...Sint lucruri care pun, încă o 
dată, în lumină fizionomia morală 
a unei societăți avind ca unul din 
pilonii de susținere egoismul (în 
cazul de față epitetul „sălbatic" se 
potrivește intru totul), exprimat 
succint in principiul „scapă cine 
poate". Dar incredibila aventură a 
„robinsonilor apocalipsului" mai 
trezește și alte reflecții. Este adevă
rat, criza se adineește în America, 
ca și in alte țări ale lumii occiden
tale f producția stagnează, curba in
flației se accentuează, numărul șo
merilor crește continuu. Ieșirea din 
criză („supraviețuirea") ar putea 
însă fl asigurată prin mijloace mult 
mai simple. Bunăoară, prin reduce
rea cheltuielilor de înarmare, care 
numai în America urmează să a- 
t.ingă anul acesta peste 220 miliarde 
de dolari. Cheltuieli care reprezintă 
principalul factor de alimentare a 
crizei și „psihozelor" ce o însoțesc. 
Numai că manualele de „supravie
țuire" prin diminuarea bugetelor 
militare nu și-au făcut încă apariția 
în librării...

R. CĂPIJESCU
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