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Încheierea vizitei oficiale de prietenie 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 
ÎN REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ COREEANĂ

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

S-AU REÎNTORS ÎN PATRIE

Documentele de mare importanță semnate, hotărîrile și înțelegerile la care s-a ajuns in cadrul

convorbirilor la nivel înalt deschid noi perspective dezvoltării și mai puternice a raporturilor 

de prietenie și solidaritate frățească dintre popoarele roman și coreean, colaborării multilaterale 

dintre cele două țări, în folosul reciproc, al cauzei socialismului, păcii și progresului în lume
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceremonia
♦ 

plecării 
din Phenian
Vizita oficială de prietenie în Re

publica Populară Democrată Coreea
nă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, la invitația tovară
șului Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Coreene, 
și a tovarășei Kim Săng E, s-a în
cheiat in dimineața zilei de miercuri, 
21 aprilie, în aceeași atmosferă de 
caldă prietenie, de stimă și prețuire 
reciprocă în care s-a desfășurat, din 
primele momente și pînă la plecarea 
inaiților oaspeți, sub semnul bunelor 
relații statornicite între popoarele, 
partidele și țările noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu Și to
varășă Elena Ceaușescu âu fost con
duși de la reședință și pină la aero
portul Sun An de tovarășul Kim Ir 
Sen și tovarășa Kim Săng E.

Aici, la aeroport, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen. tovarășele 
Elena Ceaușescu și Kim Săng E sînt 
salutați cu îndelungi aplauze și pu
ternice ovații de un mare număr de 
locuitori ai capitalei, ale căror mani
festări de simpatie ilustrează preg
nant sentimentele întregului popor 
coreean față de solii poporului ro
mân. Grupuri de fete interpretează 
dansuri tradiționale ;' platoul aero
portului oferă imaginea multicoloră 
a portului coreean, a florilor înălța
te deasupra lor, în ritmul melodiilor, 
de tinerele coreene. Mulțimea flutură 
stegulețe și eșarfe, în văzduh se 
înalță sute de baloane viu colorate.

Această atmosferă festivă este în
tregită de drapelele României și 
R. P. D. Coreene, de urările înscrise 
pe mari eșarfe roșii ce se înalță 
deasupra mulțimii : „Trăiască Parti
dul Comunist Român !“ ; „Trăiască 
iubitul și stimatul conducător al po
porului român, tovarășul Nicolae 
CIhșescu 1“ ; „Drum bun soliei de 
p.zjfenie a poporului român !“.

Tinere fete oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buchete de flori.

Tuturor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu le răspund îndelung.

Atmosfera sărbătorească a acestui 
moment, a prieteniei româno-coreene, 
care evidențiază o dată în plus im
portanța deosebită acordate vizitei 
oficiale a conducătorului partidului 
și statului nostru, marele interes cu 
care a fost urmărită de poporul 
coreean, este marcată de înalte ono
ruri. Sînt intonate imnurile de stat 

ale celor două țări, se trece în 
revistă garda militară, care prezintă 
onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sint salutați 
la plecare de tovarășii Li Giong Ok. 
membru al Prezidiului Biroului Po
litic al C.C. al P.M.C., premierul 
Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, Pak Sen Cer. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.C., 
vicepreședinte al R.P.D. Coreene. 

alțl membri ai Biroului Politic, pre
cum și secretari ai C.C. al P.M.C., 
vicepremieri ai Consiliului Adminis
trativ, miniștri.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Phenian. Constantin Iftodi. 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, Sin In Ha, precum și șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați in 
R.P.D. Coreeană.
(Continuare în pag. a IH-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu s-au întors, 
miercuri după-amiază, în Capitală, 
după vizitele oficiale 'de prietenie 
efectuate în Republica Populară Chi
neză — la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez 
și a Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze — și in Republica 
Populară Democrată Coreeană — la 
invitația tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit in aceste vizite de tovarășii 
Ion Dincă, membru al Comitetului 
Politic,. Executiv al-C.C. -al- PJpjft., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Ștefan’Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv ii 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, 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, loan 
Avram, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini. Constantin Mitea, membru 
al C.C. al P.C.R., consilier al secre
tarului general al partidului și pre
ședintelui republicii. Ionel Cetățoa- 
nu. adjunct al ministrului aprovizio
nării tehnico-mâteriale și controlului 
gospodăririi fondurilor fixe.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul Otopeni. Aici erau arbo
rate drapelele partidului și statului, 
care încadrau portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

------------------------ ÎN DRUM SPRE PATRIE--------------------------

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
AU VIZITAT, LA NOVOSIBIRSK, „ORĂȘELUL ACADEMIC" 
important centru științific al Uniunii Sovietice

Relatarea vizitei, în pagina a lll-a

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu; și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de tova
rășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil 
Bobu, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Constantin Dăscălescu. 
Janos Fazekas, Ludovic Fazekas, 
Cornelia Filipaș, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea. Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Radulescu, Aneta 
Spornic, Ștefan Voitec, Emilian Do- 
brescu, Petru Enache, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Constantin Ol- 
teanu, Marin Rădoi, Richard Winter, 
Marin Enache. precum și de membri 
ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale, organizații de 
masă, și obștești, reprezentanți ai 
"vtetif științifice."ctHturale "și artisti
ce. Tovarășii din conducerea parti
dului și stalului au venit împreună 
cu soțiile.

Erau dă față însărcinații cu afaceri 
ad-interim la București ai R.P. Chi
neze. Tien Ginfen, și R.P.D. Coreene, 
Li Ha Zun.

Era, de asemenea, prezent V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

Un grup de pionieri a oferit 
buchete de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei- Elena 
Ceaușescu.

Pe aeroport se aflau numeroși oa
meni ai muncii din Capitală, care au 
întimpinat cu multă însuflețire pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe to
varășa Elena. Ceaușescu. Ei au ova
ționat îndelung pe conducătorul iubit 
al partidului și statului nostru, scan- 
dînd cu înflăcărare „Ceaușescu — 

P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul I*. 
„Ceaușescu — pace !“. în această ma
nifestare entuziastă și-au găsit o 
nouă și vibrantă expresie sentimen
tele de profundă dragoste și stimă 
nutrite de toți cetățenii patriei față 
de secretarul general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru modul 
strălucit in care conduce destinele 
țării, ale națiunii, pe calea luminoasă 
a socialismului și comunismului, pen
tru contribuția remarcabilă adusă la 
creșterea prestigiului și rolului Româ
niei pe arena mondială, pentru activi
tatea neobosită consacrată edificării 
unei lumi mai drepte și mai bune. 
A fost reafirmată, totodată, hotărirea 
lor de a urma și înfăptui neabătut 
politica ipternă și externă a parti
dului și statulyi nostru, care, cores
punde in cel mai înalt grad intere
selor și aspirațiilor fundamentale ale 
poporului roman. în același timp, s-a 
dat glas mindriei și satisfacției depli
ne cu care toți fiii României socia
liste salută rezultatele deosebite ale 
vizitelor oficiale de prietenie efec
tuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu ’ 
și tovarășa Elena Ceaușescu in Re
publica Populară Chineză și în Repu
blica Populară Democrată Coreeană, 
care se înscriu ca momente de cea 
mai mare însemnătate in dezvoltarea 
relațiilor de trainică prietenie și soli
daritate, de rodnică conlucrare din
tre partidele, țările și popoarele noas
tre, spre birjele reciproc, al cauzei 
generale a socialismului, progresului 
și păcii in Iurpe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură aclamațiilor și manifestă
rilor pline de simpatic ale locuitorilor 
Capitalei aflați la aeroport.

Pe aeroportul Sun An din Phenian

DECLARAȚIE COMUNĂ 
a Republicii Socialiste România 

și Republicii Populare Democrate Coreene
Tovarășii} Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a efectuat, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială de prie
tenie în Republica Populară Demo
crată Coreeană, la invitația tova
rășului Kim Ir Sen, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democra
te Coreene, în perioada 17—21 apri
lie 1982.

Poporul coreean a rezervat înal- 
ților oaspeți români o primire căl
duroasă. plină de sentimente de o 
deosebită prietenie frățească și 
înaltă stimă.

în cadrul unei ceremonii solem
ne, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a înmî- 
nat tovarășului Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare 
Democrate Coreene, ordinul „Steaua

Republicii Socialiste România" cla
sa I, cu eșarfă, conferit ca p ex
presie a înaltei aprecieri a contri
buției deosebite aduse la dezvol
tarea colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Mun
cii din Coreea, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, la 
întărirea prieteniei dintre poporul 
român și poporul coreean, la pro
movarea , cauzei generale a socia
lismului, păcii și colaborării inter
naționale, cu prilejul celei de-a 
70-a aniversări a zilei de naștere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Spcialiste Jlomânia, a avut con
vorbiri oficiale cu tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general ăl Comi
tetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
în cadrul cărora a fost efectuat un 
larg schimb de păreri in legătură 
cu aprofundarea și dezvoltarea pe 
mai departe a prieteniei și cola
borării dintre partidele, statele și

popoarele român și coreean, pre
cum și cu privire la unele proble
me internaționale de interes co
mun. Convorbirile, care s-au des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, stimă și înțelegere re
ciprocă, au evidențiat identitatea 
de păreri asupra problemelor dis
cutate.

Părțile și-au exprimat deplina 
satisfacție pentru dezvoltarea con
tinuă, fructuoasă a prieteniei fră
țești, tradiționale și a solidarității 
militante dintre cele două țări, in 
spiritul Tratatului de prietenie și 
colaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Democrată Coreeană, și au 
convenit să extindă și să dezvolte, 
în continuare, aceste minunate re
lații. pe toate planurile, politic, e- 
conomic, cultural și în alte do
menii.

De ambele părți s-a subliniat 
rolul determinant pe care îl au în- 
tilnirile și convorbirile șefilor ce
lor două state pentru întărirea con-
(Continuâre in pag. a HI-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
președintele 

Republicii Socialiste România

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele 

Republicii Populare Democrate Coreene
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Toate forțele satelor trebuie îl

toncentrate la timp pentru

Încheierea grabnică a însămînțărilor,
EXECUTAREA UNOR LUCRĂRI DE CEA MAI BUNĂ CALITATE

Județele Brăila, Galați și Olt 
au terminat semănatul porumbului

Acționind cu hotărire și dăruire, sub conducerea 
permanentă a organelor și organizațiilor de pariid, 
utiiizind cu eficientă maximă întregul potential «mau 
și baza teiinico-materială de care dispun, mecaniza
torii. țăranii cooperatori, specialiștii, toți lucratorii 
ogoarelor din unitățile de stat și cooperatiste din 
județele Brăila, Galați și Olt au încheiat in ziua de 
21 aprilie semănatul porumbului boabe pentru con
sum pe întreaga suprafață planificată, plinind. astfel 
baze temeinice obținerii unor producții sporite.

în telegrama adresată cu acest prilej Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către Comitetul județean Brăila 
al P.C.R. se. arată că cei ce muncesc pe ogoarele 
acestui județ, mobilizați de îndemnurile și prețioa
sele indicații ale secretarului general ai partidului, 
organizindu-și temeinic munca, au încheiat in timp 
optim și de calitate ,semănatul porumbului pe în
treaga suprafață planificată de 99 400 hectare, su
prafață care se adaugă celor 74 132 de hectare insâ- 
mmțate cu mazăre boabe, floarea-soarelui. sfeclă do 
zahăr, plante de nutreț, sfecla furajeră, plante me
dicinale, cartofi timpurii și alte culturi.

La rlndul lor, lucrătorii ogoarelor din județul Galați 
raportează tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, câ au fost însămințate pîoă in 
prezent 141 000 de hectare cu culturi: de primăvară, 
încheind in întregime semănatul porumbului boabe 
pentru consum, al sfeclei de zahăr, inului pentru ulei, 
florii-soarelui, al celorlalte plante tehnice și furajere.

realizînd, în același timp, integral programul privind 
producerea legumelor timpurii, prin plantarea con
form graficelor stabilite a Întregii suprafețe jn sere, 
solarii și in cimp, precum și celelalte lucrări speci
fice din legumicultura și viticultură.

Oamenii muncii din agricultura județului Olt ra
portează secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că folosind fiecare,oră bună de 
lucru din zi si noapte au terminat semănatul porum
bului boabe pe ioate suprafețele stabilite, in condi
țiile executării tuturor lucrărilor de calitate și asi
gurării densității optime la hectar, ceea ce constituie 
o garanție a obținerii upor producții superioare anilor 
precedenți.

în telegramele celor trei județe se arată că in 
jțceste zile se acționează în continuare cu toate for
țele pentru insămințarea în cel mai scurt timp ș 
culturilor de soia și fasole, pentru erbicidarea păioa- 
selor de toamnă^ pentru plantarea legumelor în cimp 
și executarea grabnică a tuturor celorlalte lucrări 
din campania agricolii de primăvară.

Puternic insuflcțiți de exemplul de muncă și de
votament, de pasiune si dăruire comunistă cu care 
secretarul general al p<artidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, slujește interesele și aspirațiile poporului 
român — se subliniază in telegrame — lucrătorii ogoa
relor din cele trei județe se angajează să muncească 
fără preget intr-un spirit de înaltă răspundere, ordi
ne și disciplină pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce le revin iiț acest an și în întregul cincinal.

[jO PRIMAVARA A MUNCII TEMEINICE,
IJa EEORTULUI NEIMIPI

TRANSMITE DE LA FAJA LOCULUI BRIGADA DE REPORTERI Al „SC1NTEII“

ASTAZI, DIN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

CEA MAI SCURTĂ CAMPANIE DE ÎNSĂMÎNTARE A PORUMBULUI
Pînă în seara zilei de 21 aprilie, în 

județul Dîmbovița culturile de pri
măvară au fost semănate pe 91 la 
sută din cele 110 251 hectare planifi
cate. Deși in ultimele zile timpul a 
fost instabil și. a plouat intre 17 și 50 
litri pe metru pătrat, porumbul, care 
ocupa 64 600 hectare, a. fost pus pe 
92 la sută, din suprafețele planificate. 
„Miine vom’'încheia, insămințarea po
rumbului — ne spune tovarășul Ion 
Bucur, secretar al comitetului jude
țean de partid, care ne-a însoțit in 
acest raid. Aceasta inseamnă un 
avans de' ? zile față de anul trecut, 
deși insămințarea acestei culturi a 
început cu trei zile mai tirziu. Este 
cea mâi scilrfă campanie din ultimii 
5—6 ani. în zilele bune de lucru, vi
teza la. semănat a fost, cu peste 2 900 
hectare mai mare decit cea planifi
cată. Și aceasta, datorită măsurilor

luate de comitetul județean do partid 
privind folosirea cu randament ma
xim a mașinilor agricole, concentra
rea acestora pe solele unde se poate 
lucra, asigurarea fiecărei formații de 
mecanizare cu tot oe este necesar 
pentru desfășurarea neîntreruptă a 
lucrului. Menținin.d această organi
zare și ritmul actual de lucru oină 
duminică, vom încheia insămințarea 
tuturor culturilor de primăvară".

Marți seara a plouat aproape în 
tot județul. Miercuri dimineața 
aveam să găsim insă cimpul plin de 
tractoare. Un prim popas la C.A.P. 
Petrești do Găeștl. Discutăm cu 
președintele cooperativei Nicolae 
Neacșu. „Azi încheiem insămințarea 
porumbului — ne șpune acesta. 
Cum ? Prin bună organizare. Și a- 
ceasta inseamnă ca lucrările să se 
desfășoare neîntrerupt', indiferent de 

starea timpului. Ce-i drept, au căzut, 
în ultimele zile, dese averse de 
ploaie. Dar forțele mecanice au ră
mas permanent in cimp, pe poziții 
dc lucru. Specialiștii au verificat din 
oră in oră starea terenului și forma
țiile au fost concentrate imediat aco
lo unde s-a putut lucra”.

La toate unitățile agricole pe unde 
am trecut, prin consiliile agroindus
triale Petrești, Cringuri și Vișina am 
găsit la punctele de lucru o mare 
concentrare de forțe mecanice sl 
umane. Qprim șl la unul din puncte
le de lucru de la C.A.p. Ionești. Pes
te 30 de tractoare erau la pregătirea 
terenului și la semănat.

Bărăgan de... Dîmbovița. Aceste cu
vinte, aparținind președintelui con
siliului agroindustrial Cringuri. Radu 
Boboc, nu sînt. după cum ne-am 
convins la cimp. o simplă figură de

Ritmul de lucru trebuie să fie intensificat; mai sînt
de semănat

Din datele furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și Industri
ei Alimentare rezultă că pină 
ieri, 21 aprijie, au fosi insțmîb' 
țate 3 082 500 hectare, adică 114 
la sută din suprafața planifica
tă pe total culturi.

Cu porumb boabe pentru con
sum, cujtivat in ogor propriu, 
au fost insămințatc 1 193 000 
hectare — 59 la sută din
prevederi — unitățile agri- 
pple din numeroase județe ra- 
portind încheierea acestei lu
crări. Au mai rămas de semă
nat 822 000 ha.

Exemplul județelor care au 
încheiat semănatul, precum si 
cele in care lucrările- sînt avan
sate trebuie să constituie un pu
ternic imbold pentru oamenii 
muncii din agricultura celorlalte 
județe. Ei au datoria ca acute, 
odată cu ameliorarea vremii, să 
folosească din plin toate mijloa
cele mecanice, fiecare oră bună 
de lucru pentru a grăbi ritmul 
de lucru — cjerință esențială 
pentru încheierea în cel mai 
scurt timp a însămințăriior.

stil. Nu exagerăm dacă spunem că 
mecanizatorii și specialiștii de la 
C.A.P. Cringuri lucrează ca adevărat! 
grădinari. La capătul unei sole de 
peste un kilometru, discutăm cu me
canizatorul Vașile Dumitru, despre 
care ni s-a spus că lucrează ,xa la 
carte”, deși in zilele pline n-a semă
nat mai puțin de 20 hectare. Poate 
nu ne-am fi amintit de acest califi
cativ dacă, odată cu ordinul de lucru, 
tinărui mecanizator nu ne-ar fi a- 
rătat și ..cartea”, documentarea de 
buzunar, după care lucrează. Normo- 
grama, că asa se cheamă, deși are 
numai 4 pagini, cuprinde în ea tot 
ce trebpie să știe un mecanizator 
care seamănă culturi de primăvară: 
densitate, cantitate de sămintă și re
glajele respective. ..Prin ordinul de 
lucru, tovarășul ingiper-șef ne cere 
o anumită densitate, adincime de 
lucru, norme de sămintă ia hectar. 
Cu toate că fiecare știe sa regleze 
mașina, pentru orice indicație care 
se dă, ne mai uităm o dată la nor- 
mogramă. Omul- mai uită, mai gre
șește. dar cartea nu", ne-a spus me
canizatorul V. Durpitru. Notăm că 
după această carte .lucrează întreaga 
formație care răspunde de cultură pe 
zona respectivă de la sdmădat pînă 
la recoltat. .

Nu ieșisem bine din comuna Valea 
Mare, cind tovarășul Radu Boboc 
ne-a îndemnat să privim spre dreap
ta. „Aici s-a semănat cu porumb 
prima suprafață din județ in această 
primăvară" — ne lămurește dinsul,

Ne apropiem, iar cevș mai ipcolo 
II intilnim pe ing. Mircea Tăbîrcă, de 
la direcția agricolă județeană, care 
sprijină upitățile din cbpsiliu în a- 
ceastă campanie, scormonind cu de
getele in pămintul neted și bine mă
runt it. „Vreau să știu cum ii merge

822000 hectare cu porumb
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seminței, ne spune specialistul, cer- 
cetind un bob de porumb din care 
colțul crescuse de aproape două de
gete. 11 vedeți ? A fost pus in pă- 
mînt in ziua de 7 aprilie, cind se pă
rea că primăvara este inch departe, 
s-a luptat cu .cîteva nopți reci șj a 
Învins. Peste cjteva zile va răsări".

La producția de porumb. C.A.P. 
Mătășaru n-a avut Ioc, de mai multi 
ani, decit în coada clasamentului. 
Recoltele erau după cum se lucra. De 
ia consiliul agroindustrial ni s-a spus 
însă că „in acest an lucrurile s-au 
schimbat radical”. Primele constatări 
corespund intru totul cu această apre
ciere. Cind am ajuns insă la forma
ția de mașini (trei semănători, patru 
discuri și două combinatoare), unde 
ne-a intimpinat numai paznicul, sin
gurul prezent atunci în cimp, pentru 
un moment imaginea s-a modifi
cat. Eram gata pregătiți cu apa
ratul de fotografiat și carnețele
le. La prima întrebare — de ce nu se 
lucrează — ne-a răspuns ing. Marin 
Ungureanu, directorul S.M.A. Crin
guri, pe care l-am îptilnit pe o solă 
apropiată, unde căuta pe cele 80 hec
tare rămase de semănat la ferma 
nr. 1 o parcelă cit de mică unde să 
se poată lucra. „Acum terenul e moa
ie. stratul foarte subțire uscat de la 
suprafață e înșelător. Se pot Înfunda 
patinele și riscăm să nu realizăm 
densitatea. După trei, patru ore se 
poate începe", ne-a spus el, arătip- 
du-ne un bot de pânunt pe care il 
stringea in palmă- N-am mai pus a 
doua întrebare, de ce nu stau meca
nizatorii la capul locului, pentru că 
am găsit iptreaga formație, cu șeful 
de secție. Stan Marin, in atelier, lu- 
crind la reparat. „Avem numai un 
kjlometru Pină la cjmp. Cupț ne a- 
nunță tnginerul-șef că putem semă
na, lăsăm reparațiile și plecăm la 

tractoare" — ne-a explicat șeful 
secției.

O organizare cu adevărat de buni 
gospodari, care imbină lucrările la zi 
cu pregătirea campaniilor viitoare.

...Și la C.A.P. Morteni se însămin- 
țau ultimele hectare, din cele 890 
hectare planificate cu porumb-

— De ritm, nu am ce să vă spun — 
ne intimpină Mircea Andrei, ingine- 
rui-șef al cooperativei. Miine termi
năm. Altceva mă obsedează. Dacă 
nici anui acesta nu facem producții, 
lăsăm meseria Ia alții...

— Cum adică 1
— Adică planul nu ne mulțumește. 

Vrem să realizăm mai mult. Cu 500 
kg la hectar la porumb. 400 kg la 
griu, 300 kg la floarea-soarelui. Este 
anul cind vrem să realizăm o coti
tură radicală in ce privește producția 
vegetală.

Oprim și la C.A.P. Uliești. Se Insă- 
mințau ultimele hectare cu porumb 
Sentru sămintă. Tovarășul Gheorghe 

ricolae. președintele cooperativei, ne 
intimpină cu aceleași vorbe :

— Dacă nici anul acesta nu facem 
producții...

— Da, știm, il intrerupem, dați me
seria la alții...

Dg. așa este. Anul trecut am 
făcut planul la culturile de cimp. 
Acum, după felul cum s-a muncit, a- 
grpfondui asigurat, dacă nu-l depă
șim la griu cu 700 kg la hectar, la 
porumb cu 600—700 kg... La toate cul
turile am asigurat tot ce trebuie ca 
să justifjce speranțele noastre...

Este așteptarea îndreptățită a ce
lor ce s-au legat cu trup și suflet de 
pămint.

Lucian CIUBOTARII, Aurel 
PAPADIUC, Gheorghe MANEA

PE SCURT
Satu Mare. DuPă Q '«“‘«ru

pere de o săptămină, în județul 
Satu Mare a fosț reluat semănatul 
porumbului, prevăzut să se efec
tueze pe o suprafață de 43 800 ha 
in unitățile agricole socialiste. Pină 
in seara zilei de 20 aprilie se însă- 
mînțaseră 8 050 ha din care 7 350 
ha in cooperativele agricole. In 
cursul zilei de ?| aprilie, prijna ?i 
in care s-a reluat pe un front ntai 
larg această lucrare, s-au insămin- 
țat alte 2 000 ha in unitățile din 
consiliile Odoreu. Cărei, Tiream și 
parțial în consiliile unice Valea Vi
nului și Livada. în după-amiaza 
zilei de 20 aprilie, cooperatorii și 
mecanizatorii de la C.A.P. „Some
șul" Satu Mare au reluat semănatul 
porumbului cu toate atelajele afla
te in dotare. Pină in prezent, ei au 
semănat 100 ha din cele 250 ha pla
nificate. După cum ne informează 
ing. Violeta Mpreșan, director ad
junct al direcției agricole județene, 
pe măsura încălzirii solului, se va 
mări viteza zilnică la semănat pipă 
la 5 000 ha. (Octav Grumeza).

Timiș. Eforturile oamenilor 
muncii din agricultura județului 
Timiș sînt concentrate Ia însămin- • 
tarea porumbului — cultură care va 
ocupa 145 000 ha în cooperativele a- 
gricole și I.A.S. Pe baza măsurilor ' 
stabilite de comandamentul jude- - 
țean pentru agricultură, incă de 'la 
începutul, săptămihii, in mai multe 
consilii agroindustriale — Variaș, 
Sînnicolau Mare. Mașloc. Periam și 
Orțișoara — forțele mecanice au 
fost mutate pe solele mai zvintate. 
Ieri, 21 aprilie, aria lucrărilor s-a 
extins, semănatul porumbului de- 
clanșindu-se și in unitățile de stat 
și cooperatiste din consiliile agro
industriale Lovrin. Cărpiniș, Biled, 
Pecju Nou, Ceacova. Deta, Cenei, 
Sacoșu Turcesc, Dudeștii Vechi și 
Găvojdia. Ca urmare, miercuri su
prafața semănată cu porumb a cres
cut, comparativ cu cea din ziua 
precedentă, de aproape trei ori. 
Cele mai bune rezultate au fost 
înregistrate în consiliile agroindus
triale Variaș, Lovrin și Cărpiniș. 
(Cezar Ioana).

Prahova. In unitât1,e 88rf- 
cole din județul Prahova mai sînt 
de insămiuțat circa 10 000 hectare 
cu porumb. Specialiștii au indicat 
să se lucreze orice parcelă de teren 
pe care pot intra mașinile. Oame
nii ogoarelor din consiliile agro
industriale Urlați, Ploiești, Mizil, 
Băicoi au acționat la discuirea ter 
renului și erbicidarea culturilor. 
După-amiază, jn unele unități a- 
gricole din jurul pioieștiului, pe te» 
renurile mai zvintate, a început și 
semănatul porumbului Dealtfel, 
după eum aprecia inginerul Njeojae , 
Cimpoieru. director adjunct ai di
recției agricole județene, este ne
voie doar de două zile fără ploaie 
ca și județul Prahovfc să termine 
insămințarea porumbului. (Constan
tin Căprarul.

___________ ___________________/

planul
pe patru luni

economice18 unități
din județul Buzău

IN INTÎMPINAREA ZILEI MUNCII,
de pe întreg cuprinsul țârii, faptele hărniciei muncitorești

Sarcinile și angajamentele asumate in întrecere — exemplar îndeplinite

Angajați cu toate forțele în am
pla. întrecere socialistă ce se desfă
șoară in cinstea zilei de 1 Mai, po
menii muncii din 18 unități econo
mice din județul Buzău raportează 
îndeplinirea cu 10 zile mai devre
me a planului ța producția-marfă 
industrială pe primele patru luni. în
tre colectivele fruntașe se numără 
cele de la întreprinderea do mate
riale de construcții. întreprinderea 
de aparate cale, întreprinderea ju
dețeană de construcții montaj și

industriale10 unități 
din județul Botoșani

Pînă miercuri, 21 aprilie. 10 uni
tăți industriale din județul Botoșani 
au raportat îndeplinirea planului la 
productia-marfă pe primele patru 
luni ale anului, între acestea figu- 
rind exploatările miniere, de pe 
raza comunelor TIudești și Dersca, 
întreprinderea de fire și fibre sin
tetice și Fabrica de izolatori elec
trici din sticlă. Cele 10 colective

Filatura de lină pieptănată 
Bistrița

muncii 
pieptă-

Colectivul de oameni ai 
din cadrul Filaturii de lină 
pată Bistrjta, una din cele ma| ti
nere unități de pe platforma in
dustrială a municipiului, a raportat 
realizarea sarcinilor de plan la pro
ducția fizică pe primele patru luni 
ale anului. Pină la 1 Mai va fi ob

Schela Berea, uncfe, prin folosirea 
cu înalt randament a mașinilor și 
utilajelor, prin reducerea cheltuie
lilor materiale pe unitatea de pro
dus, s-au obținut importante sporuri 
de producție. Avansul de timp ciști- 
gat. permite colectivelor din cele 
18 unități economice să realizeze, 
pină la finele acestei luni, o nro- 
ducție-marfâ industrială suplimen
tară In valoare de circa 100 mllioiana 
lei. (Sielian Chiper).

muncitorești vor produce șl livra 
suplimentar, pină la sfirșjtul lunii . 
aprilie, un volum de produse in 
valoare de peste 30 milioane lei, în
tregul spor realizindu-se pe seama 
creșterii productivității muncii și 
in condițiile reducerii cheltuielilor 
materiale cu 8.2 lei la fiecare 1 000 
lei producție-martă. (Silvestri Ai- 
Ienei).

ținută o producție suplimentară de 
60 tone fire. La acest frumqs suc
ces, dedicat zilei de 1 Mai, se mai 
adaugă reducerea cu 7,5 tone a con
sumului normat de melană, precum 
și repunerea in circuitul productiv a
19,2 tone resturi de prelucrare. (Gh. 
Ciișan).

Continuăm să publicăm rezultatele obținute in întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni și muncii din întreprinderi indus
triale, din transporturi, din unitățile agricole, precum și din domeniul 
pirculației mărfurilor Și gl prestărilor de servicii.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți in criteriile de organizare a intrecerii socialiste, la sfirșitul 
lunii martie •) pe primele locuri se situează :
IN DOMENIUL PRODUCERII 

ENERGIEI ELECTRICE 
PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea clectro- 

centrale Constanta cu 409,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu 2,1 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor, • 2,3 la sută la 
graficul de putere |a dispoziția Siste
mului energetic național, 19,8 la 
sută la productivitatea munșii ; uni
tatea s-a iricadrat în consumul nor
mat de combustibil pentru produce
rea energiei electrice și termice ; 
consumul de energie electrică pentru 
consumul propriu tehnologic a fost 
redus ou 2,2 la șută.

Locul II : ’ întreprinderea electro- 
centrale București.

Locul III < întreprinderea electro- 
centrale Borzești.

IN DOMENIțJL 
EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI 

ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de extracție Bol

dești, județul Prșhpva, cu 751,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți pu ; 3,3 la sută la pro
ducția fizică, 5,1 la sută la produc
ția-marfă vindută și încasată ; uni
tatea a depășit sarcinile de plan la 
producția netă și productivitatea 
munc|| ; cheltuielile totale planifica
te la l 000 lei producție-marfă au 
fost reduse cu 4,5 la sută, iar cele 
materiale cu 11,3 la sută.

Locul II : Schela de extracție Ti
mișoara.

Locul III : Schela de extracție Vi
dele, județul Teleorman,

•) Indicatorii privind produefta 
netă, productivitatea muncii, costu
rile de produefie fi beneficiile slnt 
ealculați pe două ipni.

IN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 
MAȘINI AGRICOLE, 

AUTOCAMIOANE, TURISME, 
RULMENȚI ȘI ORGANE 

DE ASAMBLARE
I.ocul I : întreprinderea mecanică 

fină Sinaia cu 763,5 puncte.
Rrineipalii indicatori de pian au 

fost depășiți cu : 4,8 la sută la Pro
ducția fizică, 3,5 Ia sută ia produc

Panoul fruntașilor pe primele 3 luni ale anului
ția-marfă vîndută și încasată, 49,9 
la sută la export, 3,9 la sută la pro
ducția netă. 9,1 la șută la beneficii ; 
cheltuielile totale planificate la 1 000 
lei producție-marfă au fost reduse 
cu 0,6 la sută, jar cele materiale cu 
5,1 la sută.

Locul II : întreprinderea „Semănă
toarea" București.

Lociri III • întreprinderea mecani
că Oradea.

IN INDUSTRIA 
ELECTROTEHNICA, ELECTRONICA 

SI TEHNICA DE CALCUL, 
ECHIPAMENTE PENTRU 

TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I î întreprinderea „Electroa- 
parataj" București cu 685,1 pupele.

Principalii indicatori de plan au 
fast depășiți cu : 1,5 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii, 22,2 la sută la export, 4,4 la sută 
la producția fizică, 5,9 la sută la 
producția-marfă vindută și încasată,
17,3 la sută la beneficii ; consumu
rile normate la materii prime și ma
teriale de bază au fost reduse cu 2,8 
Ia sută. Iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 6,9 la sptă-

Locul II : întreprinderea je apara
te electronice de măsurat Timișoara,

Locul III : întreprinderea de echi
pamente periferice București.

Rm.

au 
pro-

IN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

CHIMIE ANORGANICA 
ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Locul I: Combinatul ehimic 
Vilcea eu 718,6 puncte.

Principalii indicatori de plan 
fost depășiți cu ; 10,2 la sută la 
ducția netă, 35 la sută la export, 0,8 
la sută la producția-marfă vindută și 
incasgtă, 18,1 la sută la productivi
tatea muncii, 7,B la sută la beneficii ; 
cheltuielile țotaie planificate la 1 ooo 
lei productie-marfă au fost reduse 
cu 6,7 la sută, iar cele materiale cu
7,3 la sută,

Locul
Pudești

Locui 
Turda-

II : întreprinderea chimică
— București.
III : întreprinderea chimică

IN INDUSTRIA 
MATERIALELOR NEFEROASE 

ȘI RARE
Locul I : întreprinderea de alumină 

Oradea eu 614,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 32,6 la sută la pro
ducția netă, 1,4 la sută la producția 
fizică, 37,9 Ia sută la productivitatea 
muncii, 47 2 la sută la beneficii ; 
cheltuielile totale planificate la 1 000 
lei producție-marfă au fost reduse CU 
9,5 la sută, jar cele materiale cu 7,1 
la sută.

IjOcu) II : întreprinderea „Laro- 
met" București.

Locul III : întreprinderea de alumi
niu Slatina.

IN INDUSTRIA CIMENTULUI 
ȘI A MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea fie mate

riale de construcții Brașov eu l 039,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : Î5,3 ta sută la pro
ducția netă, 16,4 la sută la producti
vitatea muncii, 21,3 la sută la bene
ficii ; unitatea a depășit sarcina de 
plan la producția-marfă vindută și 

încasată ; cheltuielile totale planifte 
cate la 1 000 lei prodițctie-marfă au 
fost reduse cu 1,2 la sută, iar cele 
materiale cu 3,1 la sută.

Locul II : întreprinderea pentru 
lianți Brașov,

Locul III : întreprinderea „Marmu
ra" București,

IN INDUSTRIA TEXTILA 
(MATASE, IN. CÎNEPA, LÎNÂ)

Locul I t întreprinderea „Liberta
tea" Sibiu cu 777,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,2 la sută la pro- 
ducța fizică, 8,2 la sută la producția 
pptă, 0.6 la sută la productivitatea 
muncij, 17,1 la sută Ia beneficii, 16,2 

la sută la livrări de mărfuri la fon
dul pieței ; unitatea a depășit pro
ducția pentru export cu 30,3 la sută ; 
Cheltuielile totale planificate la l 000 
lei producție-marfă au fost reduse cu
1,3 la sqtă.

Locul II : întreprinderea de stofe 
de mobilă Bucqrești.

Locul III : întreprinderea de stofe 
„Dorobanțul" Ploiești.

IN INDUSTRIA 
ULEIULUI, ZAHĂRULUI 

ȘI A PRODUSELOR ZAHAROASE
Looul I i întreprinderea de ulei 

„Muntenia" București su 042,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 40,9 la sută la pro
ducția netă, 18,9 la sută la oroducția- 
marfă vindută și încasată, 49,7 la sută 
ia productivitatea muncii. 37,2 la 
sută la beneficii ; cheltuielile totale 
planificate la 1900 Ici producție- 
marfă au fost reduse cu 6.6 la sulă, 
iar cele materiale cu 4,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
dusa zaharoase „Feleacul" Cluj- 
Napoea.

Locu) III : întreprinderea de 
„Unirea" lași.

IN ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE RE STAT 

CU PROFIL ZOOTEHNIC - MIXT
Leeul I : întreprinderea agricolă de

ulei

stat Prejmer, județul Brașov, cu 463 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 35,3 la sută la pro
ducția fizică de carne, 34,4 la sută la 
livrările de carne la fondul de stat, 
2,7 la sută la efectivele de taurine 
la sfirșitul perioadei, 15,5 la sută la 
beneficii ; cheltuielile planificate la 
1 000 lei producție-marfă au fost re
duse cu 8 la sută.

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Urziceni, județul Ialomița.

Locul III : Întreprinderea agricolă 
de stat Tg, Frumos, județul Iași.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE 
laicul I : întreprinderea de trans

porturi auto Gorj cu 595,5 puncte,
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 15 la sută la pro
ducția netă, 5 la sută la volumul 
mărfurilor transportate, 14,2 la sută 
la productivitatea muncii, 15 la suță 

- la venituri brute din activitatea de 
transport ; eonsumul de carburanți a 
fost redus cu 16,9 la șută,

Locul II : întreprinderea de trans
porturi auto Vrancea.

Locul III : întreprinderea de trans
porturi auto Caraș-Severin.
IN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, 

ACHIZIȚII Șl DESFACERE 
A MĂRFURILOR - UNIUNI 

JUDEȚENE
Locul I i Uniunea județeană a 

cooperativelor de producție, achiziții, 
desfacere ș mărfurilor și de eredit 
Vilcea cu 1 623 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fest depășiți cu i 47,1 la sută la in
trări în fondul de stat, 32,4 la sută la 
producția industriei mici, 3,5 la sută 
la prestări servicii pentru populație, 
1,5 la sută la desfaceri de mărfuri 
cu amănuntul, 4,2 la sută la benefi
cii, 10,3 ia sută la livrări de mărfuri 
către fondul pieței ; a depășit sarci
nile de plan lă export.

Locul II 1 Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achiziții, 
desfacere a mărfurilor și de credit 
Argeș.

Locul III: Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achiziții, 
desfacere a mărfurilor și de credit 
Caraș-Severin,

(Agerpres)7
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IHCHEIEREB VIZITEI OFICIALE BE PRIETENII A TOVflRflSULUi NICOLflE CEftUStSC»,
NPREUNA CB ÎBVARASA ELENA CEAUSESCU, IN REPUBLICA PBPULARA DEMOCRATA COREEANA

DECLARAȚIE COMUNA
a Republicii Socialiste România

și Republicii Populare Democrate Coreene
(Urmare din pag. I)

La plecarea din Phenian

Ceremonia plecării
din Phenian

(Urmare din pag. I)
La scara avionului. tovarășii 

Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen iși 
string călduros miinile. se îmbrăți
șează cu prietenie. La rîndul său, 
tovarășa Elena ‘Ceaușescu își ia un 
cordial Ia revedere 
Kim Ir Sen și de la 
Săng E.

Conducătorii celor

de la tovarășul 
tovarășa Kim

două partide si 
țări iși exprimă incă o dată satis
facția pentru intilnireă avută, pen
tru convorbirile purtate, convingerea 
că rezultatele acestora deschid largi 
perspective promovării colaborării 
româno-coreene pe multiple planuri.

în folosul ambelor popoare, al cau
zei socialismului și păcii.

De la scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu răsound, încă o dată, 
salutului de drum bun adresat de 
tovarășul Kim Ir Sen și tovarășa 
Kim -Săng E, de tovarășii din condu
cerea de partid și de stat a R.P.D. 
Coreene, aclamațiilor și uralelor 
mulțimii care ovaționează cu putere 
pentru prietenia trainică și solidari
tatea de nezdruncinat dintre parti
dele. țările și popoarele noastre.

La ora 8 — ora locală — aeronava 
prezidențială a decolat, îndreptîn- 
du-se spre patrie.

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene
Părăsind teritoriul Republicii Populare Democrate Coreene, doresc ca, 

și pe această cale, să vă mulțumesc cordial, in numele meu. și al tovarășei 
mele, pentru primirea plină de căldură prietenească și ospitalitatea de care 
ne-am bucurat in timpul Vizitei in frumoasa dumneavoastră țară.

Exprimindu-mi deplina satisfacție pentru convorbirile avute și rezul
tatele vizitei, doresc, încă o dată, să daU glas convingerii că noua noastră 
întilnire, Declarația comună și acordurile semnate, înțelegerile convenite cu* 
acest prilej vor întări și mai puternic prietenia, solidaritatea și colaborarea 
dintre țările și partidele noastre, in folosul reciproc al celor două popoare, 
al cauzei socialismului și păcii in lume.

îmi face o deosebită plăcere ca, odată cu salutul nostru de rămas bun, 
să vă adresez dumneavoastră și tovarășei Kim Săng E, Partidului Muncii 
din Coreea, harnicului și eroicului popor coreean cele mai bune urări de, 
sănătate și fericire, de noi și mari succese în dezvoltarea țării pc calea so
cialismului, in realizarea aspirațiilor de unificare pașnică și independentă 
a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

ÎN DRUM SPRE ^PATRIE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu
au vizitat, la Novosibirsk, „Orășelul academic"

important centru științific al Uniunii Sovietice
în drum spre patrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, persoanele oficiale care 
l-au insoțit au făcut o scurtă escală 
la Novosibirsk, unde au vizitat „O- 
rășelul academic", important centru 
științific al Uniunii Sovietice, în care 
își desfășoară activitatea 
beriană a Academiei de 
U.R.S.S.

La sosire 
vosibirsk, 
Ceaușescu 
Ceaușescu au fost salutați cu căldu
ră de V. A. Filatov, președintele 
Comitetului executiv al Sovietu
lui regional Novosibirsk. V. A. 
Bokov, secretar al Comitetului regio
nal Novosibirsk al P.C.U.S., de alți 
conducători ai organelor locale de 
partid și de stat.

în întimpinarea inalților oaspeți 
români a venit, de asemenea, pe 
aeroport, academicianul V. A. Kop- 
tiug. vicepreședinte al Academiei de 
Științe a U.R.S.S.. președintele Filia
lei siberiene a academiei.

Se aflau pe aeroport tovarășul 
Traian Dudaș, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Moscova, 
alți membri ai ambasadei.

Cercetătorii și oamenii de știință 
au făcut o caldă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, exprimîndu-și satisfacția 
de a-1 avea în mijlocul lor pe condu
cătorul partidului^ și agatului nostru.

în cadrul ungi întîlniri ce a avut 
loc la Casa oamenilor de știință — 
la care au participat numeroși aca
demicieni și conducători ai institu
telor de cercetare științifică din No
vosibirsk — acad. V.A. Koptiug a 
prezentat inalților oaspeți activita
tea și principalele preocupări ale 
cercetătorilor și oamenilor de știință 
din Filiala siberiană a Academiei de 
Științe a U.R.S.S., care coordonează 
întreaga activitate de cercetare ști
ințifică din zona Siberiei. Au fost 
înfățișate modul cum este organiza
tă activitatea in principalele institu
te de cercetare din cadrul filialei, 

.contribuția acestora la adincirea cer
cetării fundamentale și aplicative, la 
introducerea rezultatelor cercetării 
în economie, in sprijinirea dezvol
tării forțelor de producție si a valo
rificării resurselor naturale din Sibe
ria, precum și in creșterea și forma
rea de noi cadre științifice.

în continuare au fost vizitate Muzeul 
Institutului de geologie și geografie, 
precum și Institutul de fizică nu
cleară și Institutul de cataliză. Con- 
ducîndu-i pe oaspeți prin secțiile și 
laboratoarele de cercetare, conducă
torii acestor institute au dat explica
ții amănunțite in legătură cu cerce
tările pe care le intreprind, cu rezul
tatele practice ale acestora. Pe 
parcursul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au discutat cu specialiștii 
și oamenii de știință din cadrul aces
tor institute, s-au interesat de modul 
cum au fost soluționate unele pro
bleme de cercetare. în mod deosebit, 
înalții oaspeți români s-au întreținut 
cordial cu acad. A.N. Skrinski, direc
torul Institutului de cercetări nu
cleare, acad. G.K. Boreskov, direc-

pe aeroportul 
tovarășul 
Și

Filiala si-
Științe a

de la No- 
Nicolae 

tovarășa Elena

torul Institutului de cataliză, precum 
și cu directorul Muzeului și al Insti
tutului de geologie și geografie, P.I. 
Kuznețov.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mulțumind gazdelor pen-' 
tru primirea și ospitalitatea tovără
șească de care s-a bucurat în cursul 
vizitei, a apreciat activitatea desfă
șurată in acest important centru 
științific și rezultatele pe care le-a 
obținut, precum și perspectiveje pe 
care le are. Arătînd că între oame
nii de știință din România și cei din 
Uniunea Sovietică există o bună co
laborare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că sînt posibilități ca 
această conlucrare să fie și mai strin- 
să. Trebuie să acționăm și mai ho-

pentru a Întări colaborarea și 
tehnico-științifică și in 
— a subliniat secreta-

tărît 
cooperarea 
alte domenii 
rul general al partidului nostru. In 
acest context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat o bună colaborare 
între institutele de cercetare din 
Novosibirsk și cele similare din 
România. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat încă o dată aca
demicienilor și oamenilor de știință 
din cadrul Filialei siberiene a Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. urări de 
succes și rezultate cit mai bune in 
activitatea lor viitoare.

Mulțumind pentru vizită, pentru 
aprecierile și urările ce le-au fost 
adresate, gazdele i-au condus pe 
înalții oaspeți la scara avionului și

și-au luat rămas bun într-o atmosfe
ră plină de cordialitate'.

în această vizita, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost însoțiți de tovară
șii Ion Dincă, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-viceprim ministru al guvernu
lui, Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, loan Ursu. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, loan Avram, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de alte per
soane oficiale.

tinuă a prieteniei dintre cele două 
popoare, pentru dezvoltarea fruc
tuoasă a colaborării reciproc avan
tajoase in toate domeniile.

S-a dat o înaltă apreciere legă
turilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Co
reea și s-a convenit promovarea în 
continuare a schimburilor de expe
riență în construcția socialismului, 
a consultărilor in probleme bilate
rale și internaționale de interes 
comun. De asemenea, au fost a- 
preciate pozitiv rezultatele activi
tății parlamentelor și guvernelor 
celor două țări pentru extinderea 
și adîncirea colabonării româno-co
reene. Vor fi stimulate în conti
nuare contactele și colaborarea 
dintre Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste și Frontul Democra
tic pentru Reunificarea Patriei, or
ganizațiile sindicale, de tineret și 
de femei din cele două țări.

Cele două părți au relevat suc
cesele obținute în realizarea ho
tărârilor adoptate la nivel înalt 
privind dezvoltarea colaborării e- 
conomice și tehnico-științifițe. S-a 
subliniat, totodată, necesitatea lăr
girii și intensificării cooperării îh 
producție și a sporirii schimburilor 
comerciale ’ pentru a contribui la 
satisfacerea cerințelor economiilor 
naționale ale celor două țări de 
materii prime și energie, mașini și 
utilaje moderne și bunuri de larg 
consum.

în acest scop, cei doi șefi de 
stat au semnat Acordul privind di
recțiile de bază ale dezvoltării co
laborării economice și tehnico-ști- 
ințifice între Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Democrată Coreeană, care are o 
importanță deosebită pentru dez
voltarea relațiilor româno-coreene.

. în timpul vizitei au fost semnate 
acordurile intre Guvernul Republi
cii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Populare Democrate 
Coreene privind colaborarea în do
meniul valorificării de zăcăminte 
de metale neferoase, cooperarea în 
domeniul folosirii energiei nuclea
re în scopuri 
rarea in domeniul 
ciale.

De asemenea, în 
vării în continuare 
domeniile științei, 
culturii, sănătății . 
menii au fost semnate Programul 
de aplicare a Acordului de cola
borare culturală și Planul de cola
borare în domeniul ocrotirii sănă
tății și științelor medicale pe anii 
1982—1983.

Cele două părți au relevat cu 
deosebită satisfacție marile succese 
repurtate de poporul român și po
porul coreean în revoluția și edi
ficarea socialismului, apreciindu-le 
ca o contribuție de seamă 
târârea forței și • influentei 
lismului în lume.

Partea coreeană a dat o 
apreciere realizărilor remarcabile 
dobîndite de poporul român sub 
conducerea clarvăzătoare a Parti
dului Comunist Român în frunte 
cu eminentul său conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în asi
gurarea dezvoltării necontenite a 
patriei pe calea socialismului, in 
creșterea bunăstării generale a oa
menilor muncii și a adresat urarea 
sinceră de a obține noi succese in 
lupta consacrată înfăptuirii hotărâ
rilor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, care 
asigură intrarea României intr-o 
nouă etapă a dezvoltării sale eco- 
nomico-sociale.

Partea română a 
preciere succeselor 
ținute de poporul 
sub conducerea clarvăzătoare a c- 
minentului conducător, tovarășul 
Kim Ir Sen, promovind linia re
voluționară a suveranității, autono
miei și autoapărării, și-a transfor
mat țara, într-o perioadă scurtă, 
intr-un stat socialist suveran și pu
ternic, cu o industrie modernă și o 
agricultură dezvoltată și a adresat 
urarea sinceră de a dobîndi noi 
victorii în lupta pentru înfăptuirea

pașnice și colabo- 
asigurărflor so
vederea promo- 
a colaborării in 
învățămintului, 
și în alte do-

la în- 
socia-

înaltă

dat o înaltă a- 
remarcabile ob- 
coreean. care.

hotărârilor Congresului al VI-lea al 
Partidului Muncii din Coreea.

în cadrul schimbului de păreri 
cu privire la problemele interna
ționale, părțile au subliniat că evo
luția situației internaționale a con
firmat justețea aprecierilor și con
cluziilor cuprinse în Declarația co
mună de la Phenian din luna mai 
1978 și Comunicatul de la Bucu
rești din luna mai 1980.

Exprimind profunda îngrijorare 
față de situația internațională ac
tuală, deosebit de complexă și în
cordată, față de creșterea perma
nentă a pericolului unui nou război 
mondial, părțile au subliniat că 
este mai important ca oricind ca 
țările socialiste, țările nealiniate, 
țările in curs de dezvoltare, toate 
forțele democratice, progresiste și 
antiimperialiste să-și întărească co
laborarea și unitatea împotriva po
liticii imperialiste de agresiune și 
război, de reîmpărțire a sferelor de 
influentă, pentru apărarea inde
pendenței și suveranității naționa
le, a securității în lume.

Asigurarea păcii și securității 
stabile și trainice impune desfiin
țarea blocurilor militare, lichidarea 
politicii de agresiune și război, res
pectarea strictă a dreptului fiecărei 
națiuni de'a-și hotărî singură des
tinele, fără nici un amestec din 
afară.

Exprimind îngrijorarea față de 
intensificarea cursei ■ înarmărilor, 
care a luat o amploare deosebit de 
primejdioasă pentru pacea și secu
ritatea popoarelor, părțile s-au pro
nunțat pentru oprirea cursei înar
mărilor, înfăptuirea dezarmării ge
nerale și interzicerea și distrugerea 
totală a armelor nucleare. Ele ’se 
pronunță cu fermitate pentru redu
cerea cheltuielilor militare, a for
țelor armate și armamentelor, des
ființarea blocurilor militare, retra
gerea trupelor străine și lichidarea 
bazelor militare de ne teritoriile 
altor state, crearea de zone denu- 
clearizate și zone ale păcii, cit mai 
întinse, în Europa, Asia, Africa, 
America Latină și alte părți ale 
lumii. v

Partea coreeană a exprimat spri
jinul și solidaritatea sa activă față 
de lupta dreaptă a Partidului Co
munist Român, a Guvernului Repu
blicii Socialiste România, precum 
și față de inițiativele de pace ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru eliminarea pericolului unui răz
boi nuclear care crește zi de zi in 
Europa, pentru oprirea amplasării 
pe continent de noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune, pentru 
reducerea și distrugerea totală a 
tuturor tipurilor de arme nucleare 
cu rază medie de acțiune și pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a bunei vecinătăți și a cola
borării, zonă fără arme nucleare.

Partea română și-a reafirmat 
sprijinul activ și solidaritatea față . 
de noile inițiative ale. tovarășului 
Kim Ir Sen privind reunificarea 
pașnică și independență a țării prin 
crearea Republicii Confederale De
mocrate Koryo, fată de poziția 
R.P.D. Coreene privind înlăturarea 
pericolului unui nou război in 
Peninsula coreeană și asigurarea 
soluționării pe cale pașnică a pro
blemei coreene, de împotrivire fer
mă față de politica imperialiștilor 
și autorităților din Coreea de sud 
de creare a „două Corei", pentru 
retragerea neîntirziată din Coreea 
de sud a tuturor trupelor străine, a 
instalațiilor militare, inclusiv a ar
mamentului nuclear, pentru trans
formarea Acordului de armistițiu 
din Coreea într-un acord de pace, 
prin tratative între R.P.D. Coreeană 
și S.U.A.

Cele două părți consideră că tre
buie să se facă totul pentru a se 
pune capăt politicii de folosire a 
forței și de confruntare, pentru 
soluționarea tuturor conflictelor și 
a problemelor litigioase dintre sta
te pe cale pașnică, prin tratative, 
pe baza respectării egalității in 
drepturi, a independenței și suve
ranității naționale.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată Co
reeană sprijină activ lupta po-

poarelor din Africa. Asia și Ameri
ca Latină împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialis- 
mului, a politicii rasiste și de 
apartheid și a oricăror forme de 
dominație și asuprire, pentru eli
berare națională și independență, 
pentru dreptul la o dezvoltare 
liberă.

Părțile au subliniat necesitatea 
de a se intensifica eforturile pen
tru lichidarea subdezvoltării și a 
inegalității economice dintre țările 
dezvoltate și țările in curs de dez
voltare, pentru lichidarea vechii or
dini economice internaționale, ră
mășiță a colonialismului, mijloc de 
exploatare și jaf, pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale echitabile, care să asi
gure o dezvoltare rapidă a tuturor 
țărilor în curs de dezvoltare.

Părțile au dat o înaltă apreciere . 
mișcării de nealiniere, puternică 
forță antiimperialistă, independentă 
a lumii contemporane care, acțio- 
nind împotriva oricăror forme de 
dominație și asuprire, pentru apă
rarea independenței și suveranității 
popoarelor, împotriva politicii im
perialiste de agresiune și război, 
aduce o însemnată contribuție la 
salvgardarea păcii și securității 
mondiale.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncii din Coreea consideră că, 
în condițiile situației complexe și 
ale încordării grave care s-a creat 
in lume, unitatea și solidaritatea 
internațională a partidelor comu
niste și muncitorești, socialiste și 
social-democrate, a mișcărilor de 
eliberare națională, a tuturor for
țelor progresiste și democratice 
constituie o necesitate imperioasă. 
Ceie două partide consideră că 
respectarea independenței fiecărui 
partid reprezintă o condiție esen
țială a întăririi solidarității inter
naționale, a creșterii continue a ro
lului fiecărui partid și al mișcării 
comuniste și muncitorești mondiale.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncii din Coreea, promovind 
cu fermitate independența, și-au 
reafirmat hotărârea de a întări so
lidaritatea cu partidele comuniste 
și muncitorești, partidele socialiste 
și social-democrate. 
eliberare națională, 
fele revoluționare, 
democratice în lupta 
dezarmare, democrație, 
dență națională și socialism.

Cele două părți și-au exprimat 
satisfacția față de rezultatele im
portante cu care s-a încheiat vizita 
oficială de prietenie in Republica 
Populară Democrată Coreeană a to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. S-a sub
liniat, de comun acord, că hotărî- 
rile adoptate și punctele de vedere 
comune la care s-a ajuns în timpul 
întilnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al “ 
Muncii din Coreea, 
Republicii Populare Democrate Co
reene, reprezintă o nouă contribuție 
de mare însemnătate la întărirea și 
dezvoltarea pe mai departe a rela
țiilor de prietenie și colaborare 
frățească dintre cele două partide, 
țăti și popoare, a conlucrării lor în 
viața internațională, la promovarea 
unității și coeziunii țărilor socialis
te, a mișcării comuniste internațio
nale, a cauzei socialismului și păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se- 7 
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste. România, a adresat to
varășului Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, invitația de a 
efectua o vizită oficială de prietenie 
in Republica Socialistă România. 
Invitația a fost acceptată cu plă
cere.

mișcările de 
cu toate for- 
progresiste și 
pentru pace, 

indepen-

Partidului 
președintele

Phenian, 20 aprilie 1982

ln timpul vizitei efectuate în „Orășelul academic" din Novosibirsk
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CREATIVITATEA, SPIRITUL NOVATOR IZVORUL
FORȚEI TEORIEI REVOLUȚIONARE ARTA MUZICALĂ

So împlinesc azî 112 
nașterea lui V. I. Lenin, 
căruia sint legate întemeierea Parti
dului Comunist al Uniunii 
victoria Marii Revoluții 
din Octombrie și crearea 
stat socialist din lume.

Pe măsura scurgerii timpului, per
sonalitatea sa titanică se profilează 
în conștiința comuniștilor, a tortelor 
progresiste de pretutindeni ca a unuia 
dintre marii deschizători de drum, 
care și-a consacrat întreaga capacita
te și energie eliberării sociale și 
naționale a popoarelor din Rusia, 
triumfului cauzei comunismului în 
lume, iar — prin remarcabilul său 
aport la dezvoltarea teoriei și prac
ticii revoluționare — a exercitat o 
profundă inriurire asupra evoluției 
umanității,

Desfășurindu-și activitatea revolu
ționară la cumpăna a două veacuri, 
cînd marxismul era confruntat cu 
problemele noi ridicate de mutațiile 
intervenite în viața societății. Lenin 
a demonstrat, prin întreaga sa acti
vitate teoretică și practică, faptul că 
izvorul uriașei forte transformatoare 
a teoriei marxiste rezidă în legătura 
organică cu realitățile epocii. în ma
xima receptivitate față de experiența 
practică, fată de noile cuceriri ale 
cunoașterii. El are meritul de a fi 
elaborat, pe baza legilor generale 
ale evoluției sociale, definite de 
Marx și Engels, și in urma studierii 
aprofundate a realităților din Rusia 
țaristă, a particularităților dezvoltării 
sociale in noile condiții ale trecerii 
capitalismului din țările avansate în 
faza imperialistă, teze teoretice no
vatoare, îmbogățind patrimoniul gin
dirii revoluționare a clasei mun
citoare. socialismul științific.

Azi, cind evocăm personalitatea lui 
Lenin, vitalitatea ideilor socialismului 
științific, apare cu deosebire evident 
faptul că aceste idei exercită o uria
șă influentă și forță de atracție in 
lumea contemporana. Ele se află în 
plină ofensivă împotriva ideologiei 
reacționare și animă forțe sociale tot 
mai largi, popoare și națiuni întregi, 
dornice să pună capăt politicii im
perialiste de forță și dictat, să asi
gure triumful idealurilor de liber
tate, pace și progres social.

La aniversarea a 112 ani de la 
nașterea lui Lenin, este un temei de 
neabătută încredere în viitor faptul 
că întreaga dezvoltare istorică do
vedește evoluția legică a societății 
spre lichidarea oricăror forme de a- 
suprlre și exploatare, spre triumful 
idealurilor de libertate și progres ale 
popoarelor.

Experiența a peste șase decenii 
de existență a Partidului Comu
nist Român învederează convingător 
faptul că efortul perseverent pentru 
aplicarea creatoare a principiilor ge
nerale ale socialismului științific, a 
legităților generale ale dezvoltării 
sociale la particularitățile specifice 
României constituie o trăsătură de
finitorie a întregii activități a parti
dului nostru încă de la întemeiere, 
vădindu-se tot mai pregnant pe mă
sura maturizării sale politico-ideo- 
logice. Partidul nostru și-a manifestat 
continuu intransigența față de tendin-

ani de la 
de numele

Sovietice. 
Socialiste 
primului

țele care, invocînd o așa-zisă fide
litate necondiționată față de teze 
teoretice elaborate cu decenii in 
urmă, au încercat să reducă gîndi- 
rea vie. dinamizatoare a marxismu
lui la o învățătură osificată, simplă 
colecție de formule și scheme inerte, 
de teze imuabile. Acceptînd o aseme
nea tendință, s-ar răpi teoriei revo
luționare a proletariatului izvorul 
uriașei ei forțe vitale transformatoare 
— capacitatea de a se îmbogăți și 
înnoi continuu, în pas cu evoluția 
vieții sociale, cu noile cuceriri ale

care a urmat Congresului al 
perioada unui dinamism fără 
dent pe toate planurile vieții

Semnificativă pentru modul 
partidul nostru concepe 
creatoare a principiilor fundamentale 
ale materialismului dialectic si isto
ric, a ideilor lui Marx, Engels, Lenin . 
apare teza programatică formulată în 
acest 
Ceaușescu : „A 
marxtst-leninist 
explorator îndrăzneț 
mentat al drumului nou

sens de tovarășul 
fi cu 

înseamnă 
și

Dacă data exactă a naște- 
rți lui Gheorghe Lazăr nu 
este aceea de 9 ianuarie 
1779, ci de 9 ianuarie 1782, 
cartea Emiliai Șt. Milices- 
cu, închinată marelui ctitor 
al școlii românești, a apă
rut ca un strălucit omagiu 
la al doilea centenar de la 
ivirea lui pe lume. Pentru 
această din urmă dată, 
dealtfel, pledează recenta 
lucrare, cu titlu! Gheorghe 
Lazăr (1782—1823), Editura 
„Dacia". Cluj-Napoca. 1982. 
Amintim că eruditul pro
fesor Gh. Bogdan-Duică 
ne-a dat in 1924, curind 
după comemorarea cente
narului morții lui Lazăr, o 
documentată și vibrantă 
monografie. Lucrarea Emi
liei Șt, Milicescu ne relevă 
o neobișnuită vocație de 
cercetătoare, care a răsco
lit arhivele din Sibiu, iar 
peste hotare, pe acelea de 
Ia Novisad, din Iugoslavia, 
din Budapesta, Viena și 
Belgrad, pentru deplina 
clarificare a dramaticelor 
neînțelegeri dintre tinărul 
învățat valah si autoritățile 
bisericești, care au reușit 
Să-l înlăture din calea lor, 
ca să-și impună candidați 
cu o pregătire mult infe
rioară. Se cunoșteau, in li
niile lor mari, unele etape 
ale acestei lupte, dar Emi
lia Șt. Milicescu le-a de
pistat pe toate și a proiec
tat o lumină deplină asu
pra evenimentelor ce l-au 
silit pe Gheorghe Lazăr, 
pină la urmă redus la ne
putința de a se mai apăra, 
să treacă munți! și să-și 
pună toată energia in servi
ciul culturii naționale, că
tre sfîrșitul erei fanariote.

Al Cincilea din cel șase 
copii ai unei familii de ță
rani din Avrig. Eustrat 
Gheorghe Lazăr și-a făcut 
studiile elementare și medii 
in satul natal, la Cluj și 
Sibiu, iar pe cele superi
oare la Viena, unde șl-a 
agonisit 
enciclopedică.
avea s-o 
București, 
dar fecund 
anii 1816 șt

Metafora 
care o intilnim 
Emiliei Șt. Milicescu, ilus
trează exclusiv trecerea 
prea vremelnică a marelui 
dascăl printre noi. nu și 
a efectelor durabile ale in
tensei și variatei lui activi
tăți culturale. Avem o sin
gură rezervă de făcut în

IX-lea. 
prece- 

sociale, 
în care 

aplicarea

Nicolae 
adevărat 
a fi un 
experi- 

pe care

112 ani de ia nașterea lui V. I. Lenin

cunoașterii umane, de a defrișa noi 
. zone ale progresului social.

Mai actuale decît oricind se vădesc 
azi repetatele precizări ale lui Lenin 
că „marxismul a pus numai piatra 
unghiulară a acelei științe pe care 
socialiștii trebuie s-o dezvolte mai 
departe in toate domeniile, dacă nu 
vor să rămină in urma vieții", iar 
de aci îndemnul său stăruitor de 
„a cerceta, a studia, a descoperi, a 
ghici, a sesiza particularitățile na
ționale, specificul național al meto
delor concrete".

Asimilarea organică a cerinței e- 
sențiale a teoriei revoluționare pri
vind profunda ancorare in realitate 
și permanenta deschidere spre nou. 
spre cerințele practicii sociale a dat 

. posibilitate Partidului Comunist Ro
mân să adopte o linie strategică și 
tactică corespunzătoare cerințelor 
progresului social, slujirii intereselor 
fundamentale ale poporului. Spiritul 
novator curajos, respingerea orică
ror tendințe de închistare Sau rigidi
tate dogmatică și-au găsit cea mai 
concludentă reflectare în perioada

dcschide omenirii socialismul 
și comunismul, un cutezător vizionar 
al zilei dc miine pornind de la reali
tățile și cerințele arzătoare ale zilei 
de azi, precum și de Ia concluziile, 
generalizate pe plan teoretic, ale ex
perienței de ieri și de azi".

Un asemenea explorator îndrăzneț 
al noului este secretarul general al 
partidului nostru. Prodigioasa activi
tate teoretică și practică a tovarășu
lui -Nicolae Ceaușescu, gîndirea sa 
cutezătoare, originală și novatoare, 
potrivnică viziunilor rigide, simpliste, 
dogmatice, reprezintă o elocventă 
ilustrare a marxismului creator — 
teorie revoluționară vie, care se 
înnoiește și improspăteazâ neconte
nit. Prin permanenta raportare la 
realitățile sociale in continuă trans
formare și fructificarea teoretică a 
celor mai noi cuceriri ale științei, prin 
profunda generalizare teoretică a ex
perienței revoluției și construcției 
socialiste în Româniă, prin investi
garea laborioasă și descifrarea per
spicace a principalelor fenomene și 
procese caracteristice lumii contem-

porar.e, prin tezele de mare valoare 
științifică și soluțiile originale, adu
se problemelor dezvoltării econo- 
mico-sociale, ginejirea social-politică 
a secretarului general al partidului 
se înscrie ca un aport de mare preț 
la îmbogățirea tezaurului socialismu
lui științific, dobindind o largă rezo
nanță 
strălucită 
Iuționare.

Privind _ ___________  _.
de P.C.R. de-a lungul celor 
60 de ani de existența, apare limpede 
că puternicul avint realizat in con
strucția socialistă in ultimii 17 ani 
a devenit posibil tocmai pentru că, 
sub impulsul determinant al to
varășului Nicolae Ceaușescu. partidul 
a asigurat revilaiizarea gindirii teo
retice, înlăturarea unor teze eronate 
și aprecieri perimate sau neadeeva- 
te realităților țării, adoptarea unor 
soluții originale, in concordanță cu 
noile cerințe. Chintesența spiritului 
novator și viziunii prospective de 
vastă anvergură a P.C.R. o constituie 
Programul partidului, carta sa teore
tică. ideologică și politică fundamen
tală. expresia marxtsm-lenlnismului 
creator in România.

Aceiași spirit creator propriu so
cialismului științific, aceeași aderentă 
la realitate i.și pun amprenta asupra 
activității internaționale a Partidului 
Comunist Român, care, concentrînd 
eforturile poporului spre înfăptuirea 
sarcinilor construcției socialiste, mi
litează, totodată, neabătut pentru 
triumful idealurilor de pace și liber
tate ale tuturor popoarelor.

In deplină concordanță cu realită
țile deosebit de complexe și contra
dictorii ale vieții internaționale, 
partidul nostru desfășoară o intensă 
activitate pentru a contribui in mo
dul cel mai activ la întărirea cola
borării și increderii intre națiuni, la 
dezvoltarea solidarității si prieteniei 
între partidele comuniste, partidele 
socialiste și social-democrate. intre 
toate forțele politice democratice și 
progresiste, la făurirea unei noi or
dini economice și politice internațio
nale. la asigurarea securității in Eu
ropa .și în întreaga lume? la stoparea 
cursei _ înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării generale, în primul rind a 
dezarmării nucleare, la dezbaterea 
democratică și soluționarea reală a 
marilor probleme cu care se confrun
tă omenirea. Tocmai această politică 
realistă, desfășurată în consens cu 
aspirațiile cele mai nobile ale uma
nității, i-au adus României prețuire 
pe toate meridianele lumii, recunoaș
terea marilor sale merite în edifi-- 
carea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Evocind strălucita personalitate a 
lui V. I. Lenin, prețuindu-i operp și 
activitatea, poporul nostru consideră 
că cel mai înalt omagiu pe care îl 
poate aduce memoriei marelui gin- 
ditor si militant revbluțioSiar constă 
in consacrarea tuturor eforturilor sa’e 
creatoare înfăptuirii Programului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, sporindu-și con
tinuu aportul la triumful cauzei so
cialismului si păcii în lume.

internațională ca ilustrare 
a vitalității teoriei revo-

in urmă drumul străbătut. 
peste

Tudor OLARU

mai profund implicată
in opera de educație civică

Ce valori propune publicului 
muzicală în județele Harghita

stagiunea 
și Brăila...

Avem in obiectiv, de această dată, două județe, două orașe ale țării 
în care nu există instituții’muzicale profesioniste, dar care au lansat in. 
schimb in numeroase concursuri artistice naționale remarcabile ansam
bluri de amatori. Este știut, și la Miercurea Ciuc, și la Brăila s-a afirmat, 
in ultimii ani un public deosebit de receptiv, dornic dc manifestări mu
zicale. de aleasă calitate ; Întotdeauna, evenimentele artistice sint excelent 
primite și in general ansamblurile profesioniste sint așteptate cu real 
interes. Dar să urmărim opiniile semnate de : MAJAI ALBERT — pre
ședintele Comitetului județean de cultură și educație socialistă Harghita, 
și VERONICA DOBRIN — președinta Comitetului județean de cultură 
educație socialistă Brăila.

marginea mărturiei de ad
mirație a autoarei față de 
vastitatea culturii lui La
zăr : cînd crede a nu greși 
văzirid în acesta „un mare 
autodidact". Noțiunea dc 
autodidact implică acumu
larea unor cunoștințe lip
site insă de baza invăță- 
mintului. și mai ales a ce
lui superior. Or, Gheorghe 
Lazăr a trecut prin toate 
treptele învățămîntului, e- 
minent in 1 
atare apreciat 
superi oare și 
ele pină la I 
cesta a fost 
inapoierea lui Napoleon

tustrele și ca 
1 de forurile 

sprijinit 
un punct, 
declanșat

de 
A- 
de 

din

in jurul lui s-au adunat 
mitropolitul Dionitie Lupu, 
Ghcorghe Lazăr și fostul 
său elev Petrache Poenaru, 
care i-a slujit ca secretat. 
Legenda ne spune că mare
le profesor, cunoscător șl 
in balistică, a reglat tirul 
micii artilerii a Iui Tudor, 
după o reușită 
ție atingind. 
ținta. ,

Curind după 
lui Tudor s-a 
activitatea ctitoricească de 
la Sfintul Sava, in cursul 
căreia neassmuitul dascăl 
a predat un impresionant 
număr de discipline, ince-

demonstra
in centru.

suprimarea 
încheiat și

O remarcabilă
cercetare de istorie

culturală*)

o întinsă cultură 
Pe aceasta 

valorifice 
intr-un 
interval, 
1823. 
meteorului, pe 

în caftea

la 
scurt, 
între

insula Elba, eveniment de 
senzație ce a provocat, en
tuziasmul, public exprimat 
de Lazăr, care vedea in 
surghiunitul reîntors in 
arenă un factor de progres 
și de eliberare a popoare
lor oprimate. Desigur, un 
asemenea „delict" de opi
nie, de natură a zdruncina 
un imperiu, nu putea fi 
lăsat nepedepsit. Dacă 
uneltirile înaltelor foruri 
nu-1 putuseră înlătura cu 
totul, această manifestare 
le-a venit in ajutor pentru 
descotorosirea de elementul 
în care văzuseră dușmanul 
numărul I.

învățatul polihistor care 
a fost Gheorghe Lazăr s-a 
impus in puțină vreme, ia 
București, ca singurul oin

pind cu ingineria hotami- 
că, în care a format o se
rie de Învățăcei, chemați să 
ridice 
moșii boierești din epocă. 
Sub acest raport, Lazăr a 
fost, ca să zicem așa, omo
logul lui Gheorghe Asachi, 
cu care a fost adeseori 
comparat pentru acțiunile 
sale culturale, dar de care 
se deosebea fundamental : 
moldoveanul, 
toate șl mai 
cește, un conformist, tran
silvăneanul pasionat și lip
sit de orice talente in di
recția compromisurilor de 
ordin etic, așa cum ni-1 in

și remarcabila 
a Emiliei St. Mi-

planurile, marilor

cumpănit, in 
ales politi-

fățișează 
cercetare 
llcescu.

Asupra

•) „Gh Lazăr" de Emilia 
St. Milicescu, editura „Da- 

\^cia" 1982.

valorii omului de 
de cultură căruia domnito- știință, cartea ne dă opinia 
rul Ion Gheorghe Caragea/ autorizată a marelui _mate- 
avea să-i încredințeze, la 
recomandarea divanului 
său. conducerea învățâmîn- 
tului național dc la Sfintul 
Sava, pînă în ajun exclusiv 
grecesc.

Așa cum un act răsunător 
de independență morală îi 
compromisese misiunea spi
rituală din Transilvania, o 
altă faptă a patriotului a 
riscat să dăuneze noii lui 
cariere didactice din capi
tala Țării Românești. Cu 
ocazia stabilirii lui Tudor 
Vladimirescu la Cotroceni,

matician care a fost Traian 
Lalescu. Despre unul din 
numeroasele lui cursuri ră
mase in manuscris, dc Tri
gonometrie, aflăm că e a- 
preciat ca ..prima carte de 
acest gen in limba română 
cu terminologie specifică", 
beneficiind așadar de „un 
loc istoric de cinste" in 
știința noastră, scrisă intr-o 
limbă curată, „cu adaptări 
naive, dar interesante". 
S-au mai păstrat două ma
nuscrise de geometrie, in 
copie, despre care ni se

spune că au urmat de a- 
proape lucrările lui Chris
tian Wolff. Și aici greul a 
constat in crearea unui vo
cabular de specialitate, 
uneori cu calcuri prea fi
dele. Manuscrisul de „arit
metica matematicească", da
tat 26 februarie 1821. ates
tă același izvor. Asupra 
Manualului de gramatică 
românească, rămas și el in 
manuscris, s-a discutat mai 
mult. Emilia Șt. Milicescu 
consideră in concluzie că 
epocala Gramatică româ
nească a lui Ion Eiiad din 
1828 „este o variantă, cu 
unele modificări, a cursu
lui ținut de Gheorghe La
zăr la Școală națională de 
la Sf. Sava intre 1818— 
1821". Se adeverește astfel 
multilaterala înzestrare di
dactică a enciclopedistului. 
O serie de traduceri din 
limbile germană și maghia
ră, anterioare acestui in- 
vățămint, au fost efectua
te, in același sAp educativ, 
in unii studiilor vierteze.

Din cele trei sute de 
cărți cu cpre bărbatul tî- 
năr, dar grav bolnav, a pă
răsit in 1823 Bucureștii, ca 
să se intoarcă și să moara 
in satul său natal, ni s-â 
păstrat numai un sfert, in 
Biblioteca Academici, cata
logate de I. Băcilă. Autoa
rea ne dă lista lor întrea
gă, ilustrind bogăția și’va
rietatea culturii lui Lazăr.

Enorma muncă arhivisti
că a Emiliei Șt. Milicescu 
nu a redus cu nimic tot 
atit de marea sa capacitate 
de entuziasm, dovedită in 
trecut, prin calda monogra
fie închinată lui Barbu 
Delavrancea. Este o dovadă 
nouă că, cele două de mai 
sus facultăți nu sint anta
gonice. nu se exclud una 
pe alta. Autoarea vibrează 
puternic la suferințele e- 
roului ei. urmărindu-i a- 
gonia morală .și cea fizică 
cu o participare absorban
tă, care insă nu-i intunecă. 
puterea de judecată și de 
discernămint. Numărul im
presionant de documente 
inedite, care-i fundamen
tează expunerea, contribuie 
la deplina clarificare a su
ferințelor ce i-au lost hă
răzite lut Lazăr, înainte de 
descălecarea lui în „țară". 
Le deplingem, firește, dar 
le și fericim, pentru că 
numai datorită piedicilor 
ce i s-au pus „dincolo" 
ne-a fost dat norocul să-l 
avem in mijlocul nostru și 
să-i Slăvim memoria de 
mare învățător al neamului.

tv
12,35 Forum politico-ideologic
14,65 — ---------------
16,30

PROGRAMUL 1
Telex
Nestemate folclorice
Desene animate
Film serial : Lumini ?i umbre.

Ziua profesiunilor Hunedoarei. 
V. I. Lenin — 112 ani de la naște
re. Film documentar
Studioul tineretului
1001 de seri 
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pămlnt ai bucuriei.

17,00
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20.00
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21,35 La frontierele cunoașterii

Mâjai Albert : Inexistența unei 
scene permanente face ca viața mu
zicală a municipiului Miercurea-Ciuc 
să fie mai puțin bogată in eveni
mente. Evident, aceasta nu înseamnă 
că publicul meloman nu are posibi
litatea unor contacte directe cu cre
ații muzicale de o certă valoare ar
tistică și educativă. Astfel, periodic 
ne vizitează simfonicele din Tirgu 
Mureș, Brașov și Cluj-Napoca. Dato
rită cadrului generos oferit de Fes
tivalul național „Cintarea României" 
au fost constituite și ființează in 
municipiu numeroase formații de ar
tiști amatori. Aș aminti, printre 
acestea, formația de muzicii Veche 
„Caioni", in cadrul căreia activează 
tineri și talentați muzicieni cu muită 
dragoste și pasiune față de nobila 
misiune de mesageri ai cintecului 
vechi : formația de instrumente de 
coarde „Concertlo", grupul instru
mental „Barozda", ambele aparținind 
sindicatului din invățămint ; corul 
mixt al Casei de cultură, corul „Ma
drigal" al direcției sanitare, corul de 
cameră „Vi-IIanella" al sindicatului 
din invățămint, corurile mixte și 
grupurile vocale ale intreprinderilor 
de tractoare, tricotaje, confecții și 
multe altele chemate la viață in in
stituții,’școli și licee, în cadrul or
ganizațiilor județene de pionieri și 
U.T.C. La toate acestea se mai adau
gă și formațiile de muzică ușoară, 
nu puține la număr.

Nevoia dc muzică și frumos își 
Spune așadar și la noi cuvintul. în 
actuala stagiune. Filarmonica de stat 
„G. Dima" din Brașov a oferit publi
cului din Miercurea-Ciuc un concert 
d<3 neuitat din muzica lui Vivaldi. 
De un larg interes s-au bucurat se
rile de muzică și poezie dedicate 
marilor muzicieni George Enescu și 
Băla Bartok, la care și-au dat con
cursul soliști vocali și instrumentiști 
cunoscuți ca Noia Tatiana și Krirri- 
hilda Cristescu din București. Bara- 
liăs Kasler Magda din Cluj-Napoca 
și alții. De asemenea un eveniment 
muzical memorabil va rămîne și re
citalul talentatului elev Kopândî 
Jeno din Cluj-Napoca.

Ce-și mai propune actuala stagi
une muzicală pentru publicul din 
Miercurea-Ciuc ? Numeroase și atrac
tive seri muzicale susținute de for-

de 
ai

mațiiie „Concertlo", „Caioni", 
elevii școlii populare de artăz 
școlii de muzică din localitate ; o 
amplă intilnire muzicală desfășurată 
sub genericul „La izvorul limpede", 
in cadrul căreia vor evolua nuazi- 
cieni, soliști vocali și dansatori care 
prin talentul lor innăscut păstrează 
și duc mai departe tot ceea ce oame
nii muncii români și maghiari de pe 
meleagurile 
milenarei și 
au creat în 
spirație. Tot 
avea Ioc tradiționalul festival al ciin.- 
tecului și dansului „Primăvara ham 
ghiteană". Nădăjduim totodată câ 
atît simfonicele amintite, cit. și Ope
ra din Cluj-Napoca, și de ce nu cea 
din Capitală, vor răspunde afirma'liv 
invitației noastre onorindu-ne cu 
spectacole muzicale de calitate, ("el 
mai important eveniment muzical va 
fi desigur Festivalul muzicii vechi, 
manifestare culturală de largă rezo
nanță, care sperăm va polariza și cu 
ocazia celei de-a treia ediții aten’Jia 
iubitorilor de muzică șl frumos nu 
numai din județul nostru, ci $1 c'tn 
intreaga țară.

Veronica Dobrin : Deși este lin 
oraș cu bogate tradiții muzicejle. 
care a dat țării mari compozitoriși 
i.nterpreți, deși are un public cunos
cător și iubitor al muzicii simfonice 
și de operă, Brăila nu are o institu
ție profesionistă de acest tip. Nu.1 se 
poate spune insă că organele cu /tu
rale brăilene nu au întreprins act luni 
care să compenseze măcar în porte 
lipsa unei astfel de instituții. I>im-

harghitene, in decuisui 
înfrățite! lor existențe, 
momente de marc in- 
in această perioadă va

potrivă, inițiativele au fost nume
roase. Consemnăm in acest, sens or
ganizarea in ultimii ani, ir, colabora
re cu Uniunea compozitor /lor și con
servatoarele din Bucuri /$ti. Iași și 
Cluj-Napoca, orchestre f/in București, 

. Galați și Brașov, a unor recitaluri și 
concerte bine primite c’,c public. Apo
geul unor astfel de manifestări l-a 
constituit suita de c /incerte și reci
taluri organizate, p t parcursul unei 
întregi săptamini iT/uzicale, in urmă 
cu patru ani, sub genericul „Orfica 
Lyrei".

Cum se prezint/i în actuala stagiu
ne, la Brăila, mi rzica simfonică ? Au 
existat citeva colaborări, e drept 
sporadice, cu I/niunea compozitorilor 
și conservatoarele di/i București și 
Iași, care au prezentat Ia Brăila ci- 
teva concert t și recitaluri. S-aU fă
cut interver/țli și la orchestra gălă- 
țeana, care ne-a promis organizarea 
cite unui 'zoncert pe lună. AVem to
tuși și o viață muzicală simfonică a 
noastră. Este vorba, in primul rlnd. 
de acțiunile Societății filarmonice 
„Lyra“, care susține lunar la sediu 
concerte-lecții și audiții. în această 
stagiune, „Lyra“ a organizat o mani
festare intitulată „Dialogul artelor", 
la care au participat orchestra sim
fonică și corul, societății, precum și 
Soliști ai Operei Române. Recunoaș
terea personalității juridice a „Ly
rei" ar rezolva in mare parte la Bră
ila problema in discuție. Mai men
ționez acțiunile bibliotecii județene 
(care organizează audiții) și ale Sco
lii populare de artă (în cadrul căre
ia funcționează cenaclul „Dinu Li- 
patti"). Dispunem și de alte forța, 
cum ar fi profesorii Școlii- generale 
cu program de muzică și alți specia
liști, pe care intenționăm să-i antre
năm mai mult in activitatea concer- 
tiștică. Evident însă, pentru Brăila 
este încă puțin. De aeea așteptăm 
concertele formațiilor simfonice și 
de operă. Nici nu mai știm de cind 
publicul brăilean nu a mai vizionat 
un spectacol de operă ? ! Aș dori 
ca aceste opinii să fie chiar consi
derate ■ 
chestre

invitații adresate unor or- 
simfonice și teatre de operă.

Și care sini opiniile spectatorilor

Șerban CIOCU1ESCU/
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Meridianele elnteculul
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Concertul orchestrei simfonice a 
Radiotelevlziunil române.
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22,00 Concertul orchestrei simfonice a 
Radiotelevlziunil române (partea 
a If-â)

Un numeros public a umplut luni 
seara sala Operei Române pentru 
a urmări tradiționalul recital de 
sfirșit de an al elevilor-dansatori. 
Dincolo de frumosul succes in sitie 
al manifestării (fiecare „număr" de 
dans fiind viu aplaudat. fiecare 
evoluție reușită fiind răsplătită cu 
ovații, iar interpreții cu flori), din
colo de atmosfera sărbătorească ce 
însoțește de obicei un astfel de 
spectacol inedit prin varietate, prin 
spontaneitatea și prospețimea de
gajate, în sfîrșit, prin curiozitatea 
legitimă cu care e așteptată apari
ția fiecărui nume nou — o posi
bilă Magdalena Popa in devenire — 
dincolo deci de tot acest cadru fes
tiv, cronicarului atent al vieții 
noastre coregrafice 1 se impun cite- 
va concluzii edificatoare pentru vir
tuțile și... servitutile invățămintu- 
lui de specialitate.

O primă concluzie profund opti
mistă pentru viitorul baletului ro
mânesc se referă ta prezența in re
cital a unor talente autentice, plă
mădite cu migală și dragoste de 
dascălii lor. S-au impus astfel prin 
evoluții artistice ridicate uneori la 
cote valorice de maximă exigență 
Laurențiu Guinea, un talent re
marcabil cu însușiri tehnice și in
terpretative ce-1 recomandă pentru 
o frumoasă carieră artistică, așa 
cum a demonstrat în pas de deux 
din baletul „Lacul lebedelor", actul 
III, de P. I. Ceaikovski, sau intr-un 
alt pas de deux celebru al acelu
iași compozitor, din baletul „Spăr
gătorul de nuci", Florica Turcu și 
Constantin Teșea, interpreții unor 
variații de mare dificultate din ba
letul „Laurencia" de A. Krein, Ma
riana Mânu și George Postelnicu, 
punind in valoare frumoase cali
tăți intr-un duet de virtuozitate din 
baletul „Corsarul" de Ricardo Dri- 
go, Georgeta Florescu, o dansatoa
re sigură pe sine, și Cristian Con

stantin evoluind în- fragmentul ales 
din baletul „Paquita" de L. Min- 
kus, Marius Grossu. Avram Mi- 
haela ș.a. din clasa de absolvire, 
care a polarizat maximum de inte
res. Șlefuite, familiarizate cu sce
na. toate aceste talente vădesc ca
lități incontestabile, cu precădere 
tehnice, și, aflate pe miini bune, 
oferă o certă garanție pentru con-

Nagy Csaba — profesor de 
zică la Școala generală nr. 1 
Miercurea-Ciuc: „Intr-adevăr, nevo
ia. de muzică și frumos se mani
festă și in Miercurea-Ciuc. Ș.l sîn- 
tem convinși de rolul pe cartț îi are 
educația artistică in hripli*îtța e- 
ducației civice. Dar tot atit -ai> ade
vărat este că in formarea gqstulul 
muzical și artistic al publicului mai 
Sint încă multe de făqut. țAstfel, 
forurile culturale locale, noi, pro
fesorii de muzică din oijaș, t:a tre
bui de acum încolo să ne {preocu
păm mult mai mult de instruirea 
muzicală a publicului, șf ac asta 
incepind chiar cu elevii. JBisăptă- 
minal sau cel puțin o dată pe lună, 
la casa municipală de cultură 
pot fi inițiate concerte-letiții urma
te de demonstrații practic} susținu
te de muzicieni și formații de mu
zică profesioniste. Astfeli printr-o 
instruire sistematică, vom pregăti 
un public care iubește, înțelege și 
apreciază muzica, știe: să deose
bească tot ce este „aur pur" de ne
ghină." '

mu- 
diîi

Aurica Mirea — muncitoare la 
Întreprinderea de filatfiră de lină 
pieptănată din 'MiercuKea-Ciuc: „Nu 
o dată am auzit și am văzut la te
leviziune că fitarmrnacile din Ga
lați, Arad, București și altele și-au 
deschis stagiunea pe platforme in
dustriale, șantiere de construcții 
etc. In zona industrială de Est. a 
municipiului Miercurea-Ciuc sint 
mari și numeroase unități econo
mice. Nu cred că din cei aproape 
12 000 de muncitori elfi lucrează 
aici nu s-ar găsi 500—600 de iubitori 
de muzică care ar participa cu 
multă plăcere la concerte. Numai că 
piuă acum nimeni nu s-a încume
tat să se convingă de această ipo
teză."

Tiboldi Istvân — medic veterinar 
la Direcția agricolă județeană din

Alinta Vretos. De asemenea, am re
marcat nume promițătoare din 
clasa a VIII-a : Mălina Andrei, 
Alice Popescu, Medi Andrucovici. 
Simona Sornăgescu și altele, in al 
cărof dans cenzurat de emoție se 
împleteau gratia și talentul, sensi
bilitatea ascuțită și dorința de afir
mare, toate acestea conferind acel 
inefabil propriu numai recitaluri-

Stelele de mîine
ale baletului românesc

însemnâri pe marginea recitalului de balet susținut 
de elevii Liceului de artă „George Enescu" — 

profil coregrafie

tinuitatea valorică a școlii noastre 
de balet.

Cu mare interes, plini de farmec 
și ingenuitate, au fost urmăriți ele
vii claselor mai mici. Sint aici mul
te valori promițătoare, intre care 
îi vom cita pe Cătălin Caracaș, ca 
partener al unei mici dansatoare 
superbe din clasa a IX-a, Ingrid 
Lupescu — un nume despre care 
Vom mai auzi cu siguranță — în- 
tr-o „Arie" de J. S. Bach, coregra- 
fizată cu măiestrie de Alexa Me- 
zincescu, si apoi Tatiana Vlădaia, 
Cristina Scutărașu și Mihai Rădu- 
lescu. Foarte bine reprezentată a 
fost clasa a X-a cu Cristina Niță și 
Gabriela Ocolescu, viu aplaudate în 
variații clasice pregătite de prof.

lor anuale ale elevilor-dansatori. 
Remarcabilă tehnică de profesio
niști și prospețime de amatori au 
arătat interpreții dansurilor din 
Oaș și Oltenia (ansamblul de pio
nieri pregătiți de Constantin Mari
nescu. coregrafia : Ion Ilie, artist 
emerit, și Corina Alecu).

Urmărind recitalul tinerilor 
vățăcei ai Terpsichorei 
cu satisfacție că școala 
coregrafie pregătește cu 
pundere noile promoții
valori certe constituie schimbul de 
mîine al baletului românesc. Se 
știe că unele colective artistice au 
acută nevoie de întinerire, de îm
prospătare a forțelor și ce pepinieră 
mai bună, către care ele să-și în-

t ti
ne gindim 
noastră de 
inaltă răs- 
ale căror

Miercurea-Ciuc : „în fiecare sta
giune avem ocazia să cans a.ăm că 
spre municipiul nostru se îndreap
tă tot felul de formații muzicale 
care, sincer vorbind, urmăresc mai 
mult „succesul detașă" decit pre
zentarea unor creații muzicale ori
ginale, bogate in conținut, de o 
aleasă ținută și acuratețe artistice. 
In asemenea condiții, nu este de 
fnirare dacă publicul preferă s.i 
rămină „deoparte". Iată de ce sim
fonicelor din î'irțju Mure-,, Brașov și 
Cluj-Napoca, care ne vizitează, de
seori, le-aș sugera ideea îmbunătă
țirii repertoriului cu creații muzi
cale de valoare. Mă gindesc apoi la 
excelentele condiții pe care 
le oferă orașul nostru pentru sus
ținerea unor concerte de orgă la 
Șumuleu-Ciuc. D'in păcate, in ac
tuala stagiune nu s-a organiza, ai..t 
măcar un singur concert de a.est 
fel."

Dr. Nicu Teodorescu — director 
artistic al Societății filarmonice 
„L'jra" : „Bră.la ătă o viața ruin- 
zicală și, mai ales, substanț.al- 
forțe i.i acest domemiu. Cons ilier 
că primul și cel mai important de
ziderat este valorificarea la un po
tențial mai ridica:, a propriilor p - 
sibilități. Concomitent, mai mul e 
turnee ar fi bineven.te și le aș
teptăm cu mare interes. Peșsoi.al 
insă, consider că turneele c::siea 
treouie ..cuplat-" cu manițes ăr.tle 
formațiilor noastre, ceea ce. dealt
fel. am realizat cu foarte bu.ie re- 
zul.ate în mai mill.e rî.idu.z. Al - 
minieri, există primejdia Ce a se 
strecura o optică greșită, ci 
„Vin alții, ce nevoie 
dezvoltăm propria 
ccncertistică ?“

C2
genul : 

este s.i ma. 
noastră artă

OȚEANUSmaranda 
I. B. KKS3 
Coineîiu iFRIM

/

drepte privirile, decît aceste minu
nate talente ale școlii românești de 
coregrafie ? După opinia noastră, a 
celor care i-au văzut pe tinerii ba
lerini ai școlii pe scena Operei, se 
poate conta pe • aceste talente noi, 
pe buna lor pregătire, pe adinca 
lor credință in arta pe care o fac. 
Trebuie să menționăm că in actua
lul 
de 
au 
de
țional „Cintarca României". Desi
gur, au nevoie în continuare de 
practica pe scenă, de cit mai multe 
contacte cu marele public ; recita
lurile, găzduite pe scene mai mici, 
la inițiativa si prin eforturile unor 
profesori, fără prea mult sprijin 
din partea instituțiilor de spectacol, 
nu sîrtt suficiente pentru formarea 
complexă a unui artist dansator. Ar 
fi nevoie de mai multe apariții, 
poate chiar în stagiunea perma
nentă a unor teatre, dar și la tele
viziune — unde colegii lor. elevii 
de la profilul muzică, sint invitați 
mult mai des.

întrezărim astfel, cu mai multă 
certitudine, posibilitatea ca elevii 
unor profesori atît de dăruiți me
seriei lor frumoase și grele, de plă
mădire a tinerelor talente, cum sint 
Marialis Rarda, Alinta Vretos, Iu- 
liana Zărnescu, Ana Vilcu, Con
stantin Marinescu, Adrian Caracas, 
ca să nu numim decit pe cîțiva de 
specialitate, să se formeze sub aus
piciile cele mai favorabile pentru 
a putea deveni astfel stelele de 
mîine ale baletului românesc. Pen
tru calitatea artistică a evoluției de 
pe. scena Operei Române, ei merită,, 
încă de astăzi, toate felicitările. Ei, 
împreună cu profesorii lor.

an școlar ei au avut peste 69 
spectacole pe scena Operei, că 
obținut 25 de premii I în ediția 
anul trecut a Festivalului na

Nicolae SPIRESCU

I
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Roman

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam 

și al meu personal, vă exprim mulțumirile mele sincere pentru felicitările 
dumneavoastră călduroase adresate cu ocazia realegerii mele in funcția de 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam.

Vă doresc multă sănătate ca, împreună cu Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, să conduceți poporul român in vederea realizării 
cil succes a hotăririlor celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

Fie ca relațiile de prietenie și colaborarea frățească dintre partidelp și 
țările noastre să se consolideze și să se dezvolte tot mai mult ! '

Cu salutări comuniste,
LE DUAN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Vietnam

Primire la primul ministru al guvernului

VĂ INFORMĂM DESPRE:

NOI REALIZĂRI ALE CERCETĂRII 
IN DOMENIUL APARATURII MEDICALE

Cum este cunoscut, în țara noas
tră există un program special de 
cercetare științifică privind reali
zarea de aparatură medicală, coor
donat de Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie și Academia 
de științe medicale, în a cărui re
alizare sini antrenate mai multe 
institute de cercetare științifică și 
specialiști din învățămintul supe
rior.

In primul rînd este de remarcat 
tendința tot mai accentuată de in
troducere a calculatoarelor elec
tronice în aparatura medicală, spo
rind precizia investigațiilor, înlătu- 
rînd factorii de apreciere subiectivă. 
Este cazul, de exemplu, aparatului 
de cantificare a reacțiilor de fixare 
a complementului, realizare deose
bită a doctorilor Gheorghe Gance- 
vioi și Alexandru Petrovici de la 
Institutul „Cantacuzino“ din Bucu
rești și a unui colectiv de cerce
tători de la Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru electrotehnică (I.C.P.E.). 
Complementul este o compo
nentă activă a sîngelui care 
atestă gradul de rezistență a 
organismului la anuniiți fac- 
tr i infecțioși : anticorpi, microbi, 
V. tși, toxine etc. Determinarea 
c. titativă a reacțiilor sale de fi
xare este o operație de mare impor
tanță înaintea oricărei intervenții 
chirurgicale, diminuind anuniiți fac
tori de risc. Echipat și cu un cal
culator electronic,. aparatul roma
nesc realizează analizele respecti
ve intr-un timp foarte scurț (doar 
cîteva minute), fiind superior me
todelor actuale practicate in lume. 
In acest an urmează să se producă 
in serie și va intra în dotarea la

boratoarelor de specialitate din uni
tățile spitalicești.

Un alt aparat destinat tot anali
zelor de laborator ale sîngelui este 
Hemoglobinometrul electronic, re
alizat de către dr. Sergiu Mateesou 
de la Spitalul „Cantacuzino11 și ing. 
Stan Turcu de la Institutul de cer
cetare științifică și inginerie teh
nologică pentru electronică. Prin 
intrarea sa, de asemenea, in pro
ducție de serie la întreprinderea 
de electronică industrială și auto
matizări din Cluj-Napoca șe va 
sppri dotarea tehnică a laboratoa
relor de analize biochimice ale spi
talelor și clinicilor din țară, reali- 
zind astfel prin procedee moderne 
și rapide una dintre cele mai cu
rente analize : determinarea con
centrației de hemoglobina din 
singe.

Printr-o originalitate deosebită se 
caracterizează noua variantă de 
biotermoanalizor — conceput de 
dr. G. Magoș împreună cu un co
lectiv de cercetători de la I.C.P.E., 
care permite înregistrarea modifi
cărilor termice cutanate secundare 
datorate unor modificări de profun
zime. Cu ajutorul acestui aparat, 
ce se poate conecta și la un calcu
lator electronic, se pot diagnosti
ca cu uit mare grad de precizie — 
numai prin diferențele de tempera
tură înregistrate pe corpul uman — 
anumite manifestări maligne sau 
benigne. Fabricat tot la I.E.Î.Ă. 
Cluj-Napoca, el va putea intra in 
curind in dotarea serviciilor onco
logice, dermatologice, endocrinolo- 
gice etc., fiind un prețios instru
ment in profilaxia cancerului. 
(Vlaicu RADU).

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste Romania, tovarășul. 
Hie Verdeț, a primit, miercuri după- 
amiază, pe dr. Josef Staribacher, mi
nistrul federal al industriei, comer
țului și meseriilor, copducătorul de
legației austriece la lucrările celei 
de-a Vl-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale romăno-austriece de 
colaborare economică și cooperare 
industrială și tehnică, ce se desfă
șoară București.

în timpul convorbirii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele relații 
de prietenie și colaborare statornicite 
intre țările și popoarele noastre, re
lații care se dezvoltă continuu, in 
spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul întilnirilor și convorbirilor 
la nivel înalt romăno-austriece. S-a

★
Miercuri după-amiază, dr. Josef 

Staribacher, ministrul federal al in
dustriei, comerțului și meseriilor, pre
ședintele părții austriece la lucrările 
celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-aus- 
triece de colaborare economică și co
operare industrială și tehnică de la 
București, a făcut o vizită la Minis
terul Comerțului Exteripr și Coope
rării Economice Internaționale, unde 
a avut o întrevedere cu Alexandru 
Mărgăritescu. ministru secretar de 
stat.

Cu acest prilej au fost abordate

apreciat că există reale posibilități 
pentru intensificarea și adipcirea în 
continuare a cooperării dintre Româ
nia și Austria in ramurile de bază 
ale industriilor celor două țâri, pen
tru creșterea și diversificarea schim
burilor comerciale pe baze reciproc 
avantajoase.

La întrevedere au participat tova
rășii Gheorghe Petrescu, ministrul 
industriei de mașini-unelte, electro
tehnicii și electronicii, conducătorul 
delegației române la lucrările Comi
siei mixte, și Marin Ceaușescu, consi
lier economic al tării noastre la 
Viepa.

A fost de față dr. Andreas Somo- 
gyi, ambasadorul Austriei la Bucu
rești.

*
probleme privind amplificarea și di
versificarea in continuare a schim
burilor comerciale și cooperării teh
nice și industriale bilaterale. în spi
ritul înțelegerilor stabilite cu prilejul 
întilnirilor ce au avut loc între pre
ședinții celor două țări.

Au luat parte Marin Ceaușescu. 
consilier economic al tării noastre la 
Viena. și Herwig Renner, consilier 
economic al Austriei la București.

A fost prezent, de asemenea, An
dreas Somogyi. ambasadorul Austriei 
în țara noastră.

(Agerpres)
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Crosul constructorilor de mașini

LINII DE TRANSPORT SPRE LOCURILE 
BUCUREȘTENE DE AGREMENT

• Curse speciale ți curse rapide din cartiere 9 Programele 
de circulație — afișate la punctele de plecare cu două zile 
inainte 9 Copiii intre 5—10 ani beneficiază de tarife reduse

> Pentru a înlesni accesul cetățe
nilor spre zoneie de agrement ale 
Capitalei, I.T.B. va asigura, in zi
lele de duminică și sărbători legale, 
sporirea cu peste 23U a numărului 
de vehicule pe 41 linii care con
verg spre aceste zone sau care 
creează relații, prin transbordare, cu 
acestea, be reiau, astfel, une.e linii 
speciale și curse rapide directe in
tre marile cartiere și zoneie de 
agrement cele mai solicitate.

Liniile speciale orășenești vor a- 
Sigura legătura între următoarele 
zone : 631 — podul Mărășești — 
Piața Scințeii ; 643 — podui Mără
șești — parcul Herăstrău (șos. Nor
dului) ; 644 — str. Dridu (Pajura)
— Piața Scințeii.

Acestea vor funcționa numai du
minica și sărbătorile legale in re
gim de autotaxare, cu tarif nedife
rențiat. Linia 631 va funcționa și in 
cursul săptăminii, cu excepția zilei 
de luni, cind „Tirgul Bucureștilor-1, 
aflat la Pavilionul expozițional din 
Piața Scințeii, este închis.

Liniile speciale de agrement vor 
asigura legătura intre următoarele 
zone : 645 — întreprinderea Laro- 
met — ștrandul Buftea — tarif 5 
lei călătoria. Funcționează simbăta 
după-amiaza și duminica. 648 — 
Piața Scințeii — pădurea Băneasa
— tarif 2,50 lei o călătorie. Funcțio
nează numai in zilele de sărbătoare.
660 — întreprinderea Granitul — 
ștrandul Cemica — tarif 2,50 lei o 
călătorie. Funcționează și in cursul 
săptăminii, cu excepția zilei de luni, 
cind ștrandurile sint inchise. 670 — 
întreprinderea Laromet — ștrandul

'oșoaia — tarif 2,50 lei călăto
rii. Funcționează și în cursul săp
tămânii, cu excepția zilei de luni, 
cind ștrandurile sint închise.

Cursele rapide directe din marile 
cartiere de locuințe vor asigura ur
mătoarele legături : 651 — cartierul 
Titan (aleea Barajul Dunării) — pă
durea Băneasa — tarif 6,50 lei că
lătoria (cu oprire la șos. Cățelul.
661 — cartierul Titan (aleea Bara
jul Dunării) — ștrandul Cerntca — 
tarif 3,50 lei (cu oprire la șos. Că
țelu). 671 — cartierul Titan (aleea 
Barajul Dunării) — ștrandul Mogo- 
șoaia — tarif 6,50 lei (cu oprire la 
ștrandul Străulești). 652 — cartierul 
Drumul Taberei (ștr. Al. Moghio-

roș) —“ pădurea Băneasa — tarif 
6,50 lei. călătoria. 672 — cartierul 
Drumul Taberei (str. Al. Nloghio- 
roș) — ștrandul Mogoșoaia — tarif 
5 lei -(cu oprire la ștrandul Strău
lești). 653 — cartierul Colentina 
(C.F.R. Obor) — pădurea Băneasa — 
tarif 5 lei o călătorie (cu microbu
ze). 663 — cartierul Colentipa'
(C.F.R. Obor) — ștrandul Cernica
— tarif 5 lei (cu microbuze). 654
— cartierul Militari (complexul co
mercial Apusului) — pădurea Bă
neasa — tarif 6,50 lei o călătorie. 
664 — cartierul Militari (complexul 
comercial Apusului) — ștrandul 
Cernica —'tarif 6,50 lei călătoria. 
674 — cartierul Militari (complexul 
comercial Apusului) — ștrandul 
Mogoșoaia — tarif 6,50 lei (cu o- 
prire la ștrandul Străulești — ta
rif 5 lei călătoria). 655 — cartierul 
Berceni (str. D-tru Petrescu) — pă
durea Băneasa — tarif 6,50 lei. 665
— cartierul Berceni (str. D-tru Pe
trescu) — ștrandul Cernica — tarif 
6,50 lei o călătorie. 675 — cartierul 
Berceni (str. D-tru Petrescu) — 
ștrandul Mogoșoaia — tarif 6,50 lei 
(cu oprire la ștrandul Străulești). 
656 — cartierul Ciulești (bd. Con
structorilor) — pădurea Băneasa — 
tarif 5 lei călătoria. 657 — cartierul 
Bucureștii Noi (complexul comer
cial Pajura) — pădurea Băneasa — 
tarif 4 lei (eu microbuze). 677 — 
cartierul Bucureștii Noi (complexul 
comercial Pajura) — ștrandul Mo
goșoaia — tarif 4 lei — cu micro
buze (cu oprire la ștrandul Strău
lești).

Oopiii între 5—16 ani beneficiază 
de 50 la sută reducere la cursele 
speciale de agrement.

La cursele rapide din cartiere și 
la liniile speciale de agrement nu 
sînt valabile abonamentele.

Pentru fiecare zi de sărbătoare, 
programele curselor rapide directe 
de agrement vor fi afișate la punc
tele de plecare din cartiere cu 2 zile 
înainte.

Plecarea curselor rapide directe 
din zonele de agrement se va face 
la orele 18,00 și 18,30, in funcție de 
solicitări.

In caz de timp nefavorabil, curse
le rapide directe din cartiere și li
niile speciale de agrement se sus
pendă.

Prima ediție a crosului constricto
rilor de mașini a reunit in finala 
pe țară, găzduită de municipiul Ba
cău, pe cei mai buni alergători, pe 
reprezentanții celor peste 50 000 de 
tineri care s-au întrecut in faza de 
masă, organizată sub egida „Dacia- 
dei“.

Această întrecere atletică s-a în
scris ca una din competițiile de cea 
mai mare popularitate pentru aso-

PRIMĂVARA
în prima parte a lunii aprilie am a- 

vut „prirnăvara rugbitilui11, în partea a 
doua — „primăvara baschetului Pa
tru selecționate ale țării (juniori și 
junioare născuți in anul 1963 și mai 
mici : cădeți și cadete năsepți ip anul 
1965 și mai mici) au fost angrenate 
in cîteva întreceri internaționale or
ganizate la București și Alexandria 
în compania unor echipe străine, a- 
rătîpdu-ne pe cine se poate copta și 
cum va fi viitorul întîi și viitorul al 
doilea in baschetul românesc.

La sala Floreasca ș-au îfjtilnit bă
ieții (mari Și mici) împreună cu se
lecționatele de juniori mari ale Bul
gariei, R.D. Germane si Ungariei. 
Publicul — e drept, alcătuit mai mult 
din părinți și rude — a avut satis
facția să vadă două echipe româ
nești talentate, posesoare ale unor 
procedee de joc moderne, selecțio
nate și asamblate intr-un răstimp 
scurt de către patru tineri antrenori : 
Mihai Bolcu (Timișoara) și Liviu Că- 
lip (București) Ia juniori ; Ion Vale
rian (Tirgoviște) și Horațiu Giurgiu 
(București) la cădeți. Sint, intr-ade
văr, două echipe reprezentative pen
tru baschetul nostru juvenil, bine or
ganizat, bine îndrumat și sprijinit de 
către federația de specialitate — și 
ea avind în conducerea activă doi ti

ll! cîteva rînduri
O In clasamentul pe națiuni la Cam

pionatele europene de lupte greco- 
fomane de la Varna, pe locul întîi 
s-a clasat formația U.R.S.S. cu 48 
puncte, urmată de Bulgaria — 33 
puncte, România — 26 puncte, Po
lonia — 22 puncte, Ungaria — 19 
puncte, Iugoslavia — 17 puncte, Sue
dia — 15 puncte, Turcia — 8 puncte, 
Cehoslovacia — 6 puncte. Norvegia, 
Franța, R. F. Germania cite 3 punc
te, R. D. Germană, Grecia și Fin
landa cîte 2 puncte. Italia 1 punct.
• La Budapesta s-au încheiat în

trecerile pe echipe din cadrul campio
natelor europene de tenis de masă. 
Iată clasamentele finale : feminin î 
1. Ungaria ; 2. R. F. Germania ; 3. 
Anglia ; 4. România ; 5. U.R.S.S. ; 6. 
Suedia ; 7. Cehoslovacia ; 8. Finlan
da ; 9. iugoslavia ; 10. Olanda ; mas- 
eulin : 1. Ungaria ; 2. Cehoslovacia ; 
3. Iugoslavia.

Miercuri a fost zi de odihnă, cam
pionatele urmind să fie reluate as
tăzi cu probele individuale.
• Turneul internațional feminin 

de șah, desfășurat, în sistem el
vețian, la Hyeres (Franța), cu parti
ciparea a 36 de concurente din 13 
țări, s-a încheiat cu un remarcabil 
succes al maestrei românce Elisa- 
beta Polihroniade, clasată pe locul 
Întîi cu 9 puncte din 11 posibile.

De menționat că acesta este al 
doilea turneu cîștigat de maestre in
ternațională Elisabeta Polihroniade 
în acest an, după cel de la Smede- 
revska Palanka (Iugoslavia).
• în orașul Las Vegas, la întîlnirile 

preliminarii ale turneului de tenis, 
o surpriză a furnizat jucătorul ame
rican Dick Stockton, care l-a elimi
nat cu 7—6, 1—6, 6—2 pe cunoscu
tul campion suedez Bjorn Borg.

ciațiile sportive din întreprinderile 
metalurgice. Ciștigătorii in prima e- 
diție au fost la junioare : Lidia Șo- 
lea, strungar la întreprinderea „Trac
torul’1 din Brașov, juniori : Sorin Giț, 
strungar la întreprinderea mecanică 
Cugir, la senioare : Adriana Surdu, 
întreprinderea „Rulmentul11 din Bîr- 
lad, iar la seniori : Ion Petcu de la 
întreprinderea mecanică din Cugir.

BASCHETULUI
neri competenți și inimoși : Gabriel 
Popescu — secretar responsabil ; 
George Chiraleu — antrenor federal.

Dintre copiii și juniorii noștri care 
și-au etalat calitățile și posibilitățile 
in confruntările cu colegii lor de ge
nerație din echipele oaspete, o im
presie cu totul deosebită au făcut : 
de la cădeți — Viorel Constantin 
(1,98 m — de la C.Ș.B. București), 
Marius Dolhan (1,94 m — C.S.Ș. 1 — 
Oradea), Gherasim Tzachis (1,81 m — 
Dinamo București), Attila Szabo (1,97 
m — C.S.Ș. Cluj-Napoca), Valentin 
Stănescp (1,94 m — C.S.Ș. Tirgoviș
te) ; de la juniori — Andrei Popovici 
(1,91 m — C.S.Ș. 2 Politehnica Bucu
rești), Levente Fodor (1,91 m — 
C.S.Ș. Brașovia) și steliștii bucureș- 
tepi Gabriel Șarlă (2,03 m). Bogdan 
Bărbulescu (1,95 m), Nelu Lefter 
(2,04 m).

Pe muiți dintre acești viitori bas- 
chetbaliști de nădejde ii vom vedea 
din nou evoiuind cu echipele lor de 
club la turneul final al diviziei șco
lare de baschet, programat in sala 
Rapid din Capitală in perioada 28 a- 
prilie — 2 mai. Referitor la acest 
turneu, este de menționat obligația 
impusă de federație ca fiecare echi
pă (s-au calificat 8 din toată țara) să 
folosească efectiv, pe toată durata 
primei reprize, trei jucători eu talia 
de minimum 1,95 m la băieți și 1,78 m 
la fete. înțelegînd rațiunea (fiind
că pe plan internațional avem ne
voie de giganți, or aceștia trebuie 
crescuți) opinăm totuși că nu folo
sește la nimic ca unele echipe cali
ficate să nu se poată prezenta» din 
această cauză la turneul final al ju
niorilor (cum se iritimplă cu Aradul 
și Cluj-Napocal, lăsindu-se astfel in 
afară centre de baschet puternice. 
N-ar fi fost mai in folosul baschetu
lui să fie lăsate să joace, dar pentru 
fiecare jucător înalt ce le lipsește, 
dintre cei trei obligatorii, să fie pe
nalizate cu cite un punct în clasa
mentul final ? E o întrebare 1

Gheorghe MITROI

teatre
■ Teatru) Național 7171, sala 
Atelier) : Aet venețian -? )9,
■ Filarmonica , .George Enescu“ 
(16 00 60, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Michel Plasson 
(Franța). Solist : Ion Rațiu ~ 19,3(1,
■ Radioteleviziunea română (str. Nu
ferilor, 14 68 00) : Concert simfonic. 
Dirijor : Paul Popescu — 19,30.
■ Opera Română (13 18 57) : Tosca 
— 19.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : 
Mam’zelle Nitouche — 19,30.
B Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Furtuna —

vremea
Timpul probabil pentru «ilele de za, 

24 și 25 aprilie. în tară : Vreme în ge
neral instabilă și rece, mai ales în pri
ma parte a intervalului. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros. Vor cădea' 
ploi locale, care vor avea și caracter 
de aversă, mai frecvente în eșțuj și 
nordul țării. Izolat, în zonele deluroa-, 
se, în primele zile, precipitațiile vor fi 
și sub formă de lapoviță și ninsoare. 
La munte va ninge. Vîntul va sufla

slab, pînă la moderat, cu intensificări 
la începutul perioadei din sectorul 
nord-estic. Temperaturile mipime vor 
fi cuprinse între minus 3 și plus 7 gra
de, iar cele maxime între 8 și 18 gra
de, local mai ridicate. Condiții favora
bile producerii brumei îndeosebi în re
giunile nordice. în București : Vreme 
in general instabilă și răcoroasă. Cer 
variabil, mai mult noros. Temporar va 
ploua. Vînt slab, pînă la moderat, cu 
Unele intensificări la începutul interva
lului din nord-est. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 3 și 5 grade, 
iar cele maxime între 15 și 18 grade, 
(ileana Mihăilă, meteorolog de ser
viciu).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 21 APRILIE 1982
Extragerea I : 21 22 6 13 39 43
Extragerea a Il-a : 26 36 7 42 41 16
Fond total de țiștiguri s 1 225 402 

leț, din care 258 604 lei report la ca
tegoria 1.

19,30.
B Teatrul Mic (14 70 81) : Să îmbră
căm pe cei goi — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
B Teatrul de ’comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 19,30.
B Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe —19,30; 
(sala Studio) : Sentimente și nafta
lină — 16; O sărbătoare princiară 
— 20.
fl Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Totul în grădină — 19,30; 
(la uzinele „23 August") ; Șapte mar
tori — 15.
B Teatrul „Constantin Tănase" (sala 
Savoy, 15,56 78) : Vorba lui Tănase — 
19.30, (sala Victoria, 50 58 65) : Idolul 
femeilor — 19,30.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Andorra — 18,30.
B Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) s 
Joc dublu -r 19,30.
B Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Pinocchio — 17,30.
B Teatrul „Țăndărică* (15 23 77, la

• CLOPOT COLEC
TOR DE PETROL Șl 
GAZE. Un uriaș clopot con
ceput să acumuleze petrolul și 
gazele provenite de la exploa
tările submarine va reduce sim? 
ți tor gradul de poluare și riscul 
de explozii, prin recuperarea și 
canalizarea lor spre o navă co
lectoare aflată in zona platfor
melor de extracție. Preconizat 
pe norvegianul Kurt Hjelset, 
sistemul presupune o imensă 
caloță de 20 metri înălțime, a 
cărei greutate de 200 pină U 
300 tone va ti susținută de pa
tru piloni. Un proiect de cer
cetare caută in prezent să ob
țină . informații suplimentare 
privind limitele operaționale ale 
modelului, precum și soluții la

problemele specifice pe care 
ie-ar putea ridica trecerea prin 
aceeași conductă a „coloanei11 de 
petrol și a celei de gaze.

• PASTEURIZATOR 
SOLAR. Concepută de un grup 
de cercetători ai Școlii superioa
re de arte și meserii din Paris, 
pentru a economisi energia tra
dițională prin folosirea energiei 
solare, instalația pentru distra
gerea prin tratament termic a 
microbilor patogeni din lapte 
este simplă și poate fi montată 
oriunde. Energia colectată prin- 
tr-un captator solar cilindro- 
parabolic este utilizată pentru 
încălzirea laptelui și. totodată, 
pentru acționarea compresorului 
cu care este prevăzut circuitul 
frigorific. Instalația posedă un

sistem de reglare termostatică, 
care compensează neregularită- 
țile intensității strălucirii solare.

• TRANSPORT UR
BAN MINIMAL. Pornind 
de la premisa că automobilul 
electric nu poate substitui, deo
camdată. vehiculele cu motor 
convențional, specialiștii fran
cezi au proiectat o nouă mașină, 
TUM (Transport tlrban Mini
mal). care se poate integra in 
traficul urban fără riscurile 
decurgind din rularea la viteze 
mici. De dimensiuni reduse 
(2,4/1,8/1,8 m). TUM cuprinde un 
spațiu pentru pasageri, amin
tind de tipurile de mașini mici, 
fără însă să cauzeze vreo inco
moditate deosebită, este prevă
zut eu dispozitivele practice

Dl PRETUTINDENI 
existente la vehiculele clasice 
și, in același timp, înregistrează 
un consum minim de carburant.

• PAPAGAL „SA
VANT". în numai doi ani de 
„studii", un papagal a învățat 
circa 200 de cuvinte și vreo 40 
de fraze — relatează ziarul „8o- 
vetskaia MtVa1' din Riga. „Mi- 
roșa“ — cum a fost poreclit — 
cunoaște, de asemenea, nume
roase poezii și clntă cu însufle
țire o serie de cintece populare. 
„Ce-ai vrea tu să ne cînți azi, 
Miroșă T“ — îl întreabă stăpl- 
nul său, Gheorghi Șatov. „Voi

Cronica
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, miercuri dimineața, delegația 
mauritană, condusă de căpitan Moha
med Mahmoud Ould Deh, ministrul 
comerțului și industriei al Republicii 
Islamice Mauritania, care a făcut o 
vizită in țara noastră. Din delegație 
a făcut parte Sidi Mohamed Abass, 
președintele Confederației Generale 
a Lucrătorilor dip Mauritania.

în spiritul înțelegerilor convenite 
în cadrul iptilnirii diptre președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Comitetului Militar de Sal
vare Națională și șef al statyjui Re
publicii Islamice Mauritania. Moha
med Khouna Ould IJaidalla, in timpul 
întrevederii au fost abordate- proble
me. privind posibilitățile pe care le 
oferă economiile celor două țări pen
tru dezvoltarea cooperării și colabo
rării româno-mauritane în domenii 
de interes comun. precum și aspepte 
vizînd extinderea șj djverșificareiii 
schimburilor reciproc® de mărfuri.

La întrevedere au participat Dumi
tru Bejan, ministru secretar de stat 
la’ Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
și Maț’in Capisizu, ministru secretar 
de stat ia Ministerul Agriculțțurii și 
Industriei Alimentare.

A fost de față Mohameden Ould 
Ahmedou Salem, ambasadorul Mau- 
ritaniei la București.

în urma ■ convorbirilor purtate la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale 
între delegațiile' română șl maurita- 
nă, miercuri dimineața a avut loc 
semnarea unui Protocol care prevede 
măsuri concrete pentru dezvoltarea 

,în continirare a cooperării economice 
între România și Mauritania, noi căi 
de lărgire și diversificare a schimbu
rilor comerciale reciproc avantajoase.

Documentul a fost semnat dă Du
mitru Bejan, ministru secretar de 
stat Ia Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, și de căpitan Mohamed 
Mahmoud Ould Deh. ministrul co
merțului și industriei al Republicii 
Islamice Mauritania.

în timpul șederii în tapa noastră,1 
conducătorul delegației mauritane a 
mai avut întrevederi cu Lina Cioba- 
nu, ministrul industriei ușoare. Ma
rin Capisizu, ministru secretar de 
stat la Ministerul ‘Agriculturii și In
dustriei Alimentare, și Ilarie Mun
teanul, adjunct-al ministrului indus? 
triei construcțiilor de mașini. De a- 
semenea, președintele Confederației 
Generale a Lucrătorilor din Maurita
nia, Sidi Mohamed Abass. membru 
al delegației, a avut o întrevedere cu 
Ion Constantinescu, președintele Ca
merei de Comerț și Industrie a Repu
blicii Socialiste România.

★
Tovarășa Tamara Maria Dobrin, 

președintele executiv al Consiliului 
Național al F.D.U.Ș., a primit, 
miercuri, pe Toshio Hiraoka, preșe
dintele Companiei și ziarului „Mai- 
nichi Shimbun11 din Japonia, care ne 
vizitează țara la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste. Cu acest prilej 
au fost prezentate activitățile pe care 
F.D.U.S. le desfășoară pentru trans
punerea in viață a politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru. A fost exprimată dorința de 
a dezvolta in continuare colaborarea 
dintre organele de informare in 
masă din cele două țări.

La întrevedere a fost prezent Ta- 
kaaki Hasegawa, ambasadorul Japo
niei la București.

zilei
La Timișoara a avut loc în zilele 

de 20 și 21 aprilie o intilnire intre 
o delegație a UXJ.S.R., .condusă de 
tovarășul Cornel Onescu, președin
tele Consiliului Central, și o dele
gație a Uniunii Sindicatelor din Iu
goslavia (U.S.I.). condusa de tova
rășul Rade Ghaleb, președintele Con
siliului U.S.I. ,

în cursul intîlnirii s-a efectuat un 
larg schimb de păreri și informații 
cu prlvjre la activitatea celor două 
organizații, la relațiile bilaterale, pre
cum și in legătură cu unele aspec
te ale situației actuale din mișcarea 
sindicală mondială. De arabele părți 
s-a apreciat, cu satisfacție, evoluția 
continuă a bunelor relații dintre sin
dicatele române și iugoslave, dintre 
oamenii muncii din cele două țări 
vecine și prietene, in spiritul ințeli^ 
gerilor și acțiunilor de strinsă co
laborare stabilite ,cu prilejul intil- 
nirilo.r dintre -tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și conducătorii Uniuiui 
Comuniștilor din Iugoslavia.

In timpul șederii la Timișoara, de
legația sindicală iugoslavă a vizitat 
unități industriale și agricole, a a- 
vut intilniri cu oameni ai muncii, cu 
activiști ai organelor teritoriale și 
din întreprinderile vizitate.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și În
țelegere tovărășească.

★
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Mircea Malița a fost numit în ca
litate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicfi Socialis
te România in Statele Unite ale A- 
ni,ericii, in locul tovarășului Nicolae 
Io.neșcu, rechemat in centrala Minis
terului Afacerilor Externe.

★
La Biblioteca Centrală de Stat din 

Capitală a fost deschisă, miercuri la 
ajniază. o expoziție de carte japo
neză. Sînt prezentate cărți de largă 
informare despre Japonia, frumoase 
albume de artă — privind teatrul și 
arhitectura acestei țări, grădinile și 
arta aranjării florilor — alte vo
lume ilustrind arta și cultura japo
neză. Cărțile, puse la dispoziție de 
Fundația Japonia, vor intra, după in- 
chiderea expoziției, in fondul Biblio
tecii Centrale de Stat.

Strinsele relații de colaborare cul
turală existente intre România și Ja
ponia, tradiția culturii și artei ja
poneze, aspecte definitorii ale acti
vității editoriale din această țară au 
fost relevate in alocuțiunile rostite 
cu prilejul festivității de deschidere 
a expoziției de Takaaki Hasegawa, 
ambasadorul Japoniei la București, și 
Angela Popescu-Brădiceni, directorul 
Bibliotecii Centrale de Stat.

La deschiderea expoziției au luat 
parte reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, directori 
de edituri, uiți oameni de artă și cul
tură. un numeros public.

★
Casa de cultură .,Mihai Eminescu" 

din București a găzduit, miercuri, un 
spectacol susținut de formația muzi
cală a Asociației „Evgheros11 („Prie
tenii lui Panait Istrati11) din Atena. 
Mesagerii cintecului și dansului 
popular grecesc au mai prezentat 
spectacole in orașele Mangalia și 
Brăila.

★
Patru elevi ai Liceului de artă 

„George Enescu11 din București au 
obținut importante trofee la Con
cursul internațional de pian desfă
șurat, recent, Ia Barcelona (Spania), 
demonstrind, încă o dată, prestigiul 
școlii românești de muzică. Dețină
torii trofeelor sint : Giga Bolocan, din 
clasa a Xl-a (premiul I), A,ngelo 
Răpan, din clasa a VHI-a (premiul 
II). Racz Aladar, din clasa a IX-a 
(premiul III), iar Cristian Niculescu. 
din clasa a IX-a. s-a situat pe locul 
5 (diplomă de onoare).

(Agerpres)
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DIVERS
Familii 
marinărești

Vasile Papcu din Constanța 
este comandantul navei „Tirgu 
Frumos", iar cei doi fii ai săi, 
Mircea și Laurențiu, sint ofițeri 
radiotele graf iști pe alte două 
cargouri. Traian Băsescu este co
mandantul petrolierului „Crișa- 
na" de 85 000 tdw, iar fratele său, 
Mircea, ofițer II pe un alt petro
lier de aceeași capacitate, „Mun
tenia". Mircea este coleg cu fiul 
comandantului de pe „Botoșani", 
Gavrilă Mihai. La rindul său, 
Gheorghe Drăguț, comandantul 
de pe „Neptun", este fratele mai 
mare al lui Cristian Drăguț, ofi
țer mecanic I pe „Borsec".

Și exemplele pot continua. U- 
nindu-i, deopotrivă, gradul de 
rudenie și dragostea de marină- 
rie, ei se află, de cele mai multe 
ori, la mari depărtări, de zări și 
mări, unul de altul. Dar totdea
una se simt aproape, intru ace- 

_ lași glnd si simțire sub faldurile 
pavilionului tricolor.

„La scenă 
deschisă"

Intr-un original festival-con- 
curs, ce se desfășoară in județul 
Vaslui, sub genericul „Dialogul 
hărniciei", se remarcă, intre alte 
formații, brigada .artistică a .Di
recției județene de poștă și tele
comunicații. Brigadă care se 
distinge prin cintec și ritm, sa
tiră și umor, prezență scenică 
antrenantă. Spectatorii aplaudă 
„la scenă deschisă". Puțini știu 
insă cine este animatorul aces
tei formații in plină afirmare. 
Nu este altul decit însuși direc
torul intreprinderii, inginerul 
George Ptădurariu, care mai are 
o pasiune, aceea de colecționar 
de timbre. De unde și observa
ția unui spectator că e un in
structor... de marcă.

Datorii neonorate
In scriptele întreprinderii jur 

de.ena de gospodărie comunală 
Și loeativă Buzău figurează mar. 
sunte de bani datorate de unele 
așeciații de locatari. In fruntea 
listei se află asociația C. T. 1 
nr. 3 cu 192 909 lei. Orice s-ar 
spune, este inadmisibil să locu
iești intr-un apartament, să te 
bucuri de tot confortul, si ai 
apă caldă, să ai căldură, să ai 
lumină, dar să nu plătești cu lu
nile — unii chiar cu anii — chel
tuielile de întreținere, lată ci.iva 
dintre aceștia : Gheorghe Rusen, 
bloc A 1 cu o restanță de 4 726 
lei, Niculina Untea, bloc E 3 
(4 708 lei), Teodor Anichltoaie, 
bloc C 1 (4 354 lei). Dar I sta 
restanțierllor e prea lungă pen
tru a mai înșira aici nume și 
sume. Restanță de bani, restanță 
și de spirit civic.

De rîsul satului
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In atenția vînătorilor
Asociația generală a vînătorilor și 

pescarilor snortivi (A.G.V.P.S.) anun
ță membrii săi că în perioada 19 a- 
prilie — 15 iunie inclusiv are loc 
prohibiția pescuitului pe anul 1982 in 
toate apele colinare, de șes. în Du
năre și lunca ei, precum și in delta

și pescarilor sportivi
fluviului. în acest interval de timp 
se interzice în apele menționate 
pescuitul industrial și cal sportiv. în 
porțiunea Dunării cart-' constituie 
frontieră de stat, prohibiția pescuitu
lui are loc in perioada 30 aprilie — 
30 mai 1982. (Agerpres)
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clubul I.C.T.B.) ; Punguța cu doi 
bani — 10.
B Circul București (11 01 20) : Specta
colul „Circul Mare din Moscova* — 
16; 19,30.

cinema
B Inghițiterul 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 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
B Orgolii: VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; )8; 20,15, CULTU
RAL (83 50 13) ~ 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20.15, STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30; 15; 17;19.
B Seninul șarpelui ; TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B 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.
B Angela merge mai departe : GIU
LEȘTI (17 55 <6) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13;30; 15,45; 18; 20.15.
B Grăbește-te încet: PACEA (60 30 85)
— 15.30; 17,30; 19,30.
B Neamul Șoimăreștilor : CENTRAL 
(14 12 24)' — 9; 13; 16; 19.
B în spațiu ; PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,30; 14; 17; 19.30, FESTIVAL (15 63 84)
— 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.
B Atenție la pana de vultur : SALA 
MICA A PALATULUI — 10; 12,30; 15; 
17,15; 20, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.

B Milioanele Iui Fairfax : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 18,15; 20.
S Bărbații: DRUMUL SARD (3128 13) 
— 16; 18; 20.
B Prietenii ; FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; J7,30; 19.30.
B Cununa Petriei: VIITOfUJL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30,.
B Mărș asupra Romei : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
B Moscova nu crede In lacrimi : 
Popular (35 îs i?) — 16; 19.
B Voiam să fiu prima: PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
B Cinci pentru infern : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, FEROVIAR (50 51 40) — 9;
11,15; 13,30; 15,45' 18; 20,15.
B J01 dalmațieni — 9; 10,45; 12,30; 16, 
Sindbad marinarul — 14,15; 17,45;
19,30 : DOINA (16 35 38).
fl Omul puma : GRIVITA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20, ARTA
(213186) — 8; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.15.
B Piine și. ciocolată: EFORIE (13 04 83)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
B Comoara din Jacul de argint : 
LIRA (317171) — 10; 12; 15,30; 18; 20.
B Vocile : COTROCENI (49 48 48) —
15,30; 17,45; 20.
B Școala curajului (IIT) : FLOREAS
CA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15.30;
17,45; 20.
B Tess : GLORIA (47 46 75) — 9; 12,30; 
16; 19,30, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
12; 16; 19,15.
B Lanțul amintirilor ; AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
B Emigrantul t MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 1M5; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Cobra se întoarce : MUNCA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 17,45; 20.
0 Cel șapte fantastici : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,16; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
B Toate mi se inttmplă numai mie : 
FLACARA (20 33 40) — 14; 16; 18; 20.
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— E casa mea !
— Ba nu-i a ta !
— Te dau in judecată !
— $i eu te dau !
— Ride lumea de tine !
— Ba de tine !
Ai crede, la prima vedere.
un joc de copii, dacă nmr fi

că
e
vorba de doi oameni in toată fi
rea : lordache Mirea și Gheor
ghe Mirea din Frumușani— Că
lărași. Mai exact, tată și"fiu. 
Cind tatăl iși cheamă fiul in fața 
comisiei de judecată, cind fiul iși 
pune tatăl pe drumuri. Și asta 
n-ar fi nimic, dacă n-ar căuta 
și scandalul cu luminarea, ajun- 
gind de rîsul lumii. Au fost sfă- 
tuiți să se Împace, au fost rugați, 
amenințați, amendați... Degea
ba. Certurile continuă. Și nu de 

„ . (șapte)ieri, de alaltăieri, ci de 7 
ani de zile.

Potoliți-vă, fraților !

Umbra 
de la subsol

Nicolae Vasile, din 
Doamna Ghica nr. 166, 
rești,

strada
. Bucu- 

„ , n-are decit 20 de ani. 
Vtrstă frumoasă. Și frumos ar fi 
fost să-și facă șl el un rost in 
viață, așa cum și-au făcut și iși 
fac toți tinerii de seama lui. Dar 
Nicolae Vasile, în lipsă de altă 
ocupație, s-a gindit să se „ocu
pe" intr-o noapte de subsolul 
magazinului alimentar de pe 
strada Pîncota. Din subsol s-a 
furișat in magazin. Supărat că 
n-a găsit prea muiți bani ghea
ță, și-a burdușit buzunarele cu 
tichete de călătorie I.T.B. în va
loare de... 30 000 de lei. N-a mai 
apucat nici să le vindă, nici 
să facă vreo călătorie cu unul 
din ele. I s-a schimbat ruta, 
fiind „virat" spre un loc de unde 
se speră să-i vină mintea la cap:
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cinta 6 melodie din Gruzia" — 
răspunde papagalul, și-i dă dru
mul, fără să se mai lase rugat. 
Potrivit ziarului, papagalul 
reacționează neplăcut la muzi
ca zgomotoasă. Cind aude un 
disc prea țipător se umflă in 
pene și cere imperativ : „Opriți 
muzica aceasta, pentru tă imi 
dă dureri de cap1*.

• HRANA OMULUI 
PRIMITIV. Analizele șl in
terpretările efectuate de mat 
multi savanți de la diverse u- 
niversitâți americane conchid că 
oamenii care au trăit in urmă 
cu 10 0Q0 ani aveau un regim 
alimentar echilibrat, cuprinzind 
atit carne, cit și vegetale. Stu
diile sînt fundamentate pe in
terpretarea nivelului izotopilor

de stronțiu în oase fosilizate, 
care ar fi trebuit să fie cu mult 
mai ridicat dacă oamenii pre
istorici n-ar fi asimilat in can
tități proporționale hrană de o- 
rigine atiț vegetală, cit și ani
mală. Descoperirea este de na
tură să arunce o nouă lumină 
asupra condițiilor de viată ale 
omului primitiv.
• UN CERB TEME

RAR. Un cerb roșu zburdă 
din nou prin pădurile Danemar
cei, după ce, în urmă cu cîteva 
sile, a fost, „peșcuiț11 la o distan
ță de 2,5 kilometri de țărmul 
Mării Nordului, in timp ce înota 
spre Insulele Britanice. Un grup 
de pescari l-a zărit, l-a prins 
cu un lasou și Na ridicat, la 
bordul ambarcațiunii lor. adu- 
elndu-1 pe uscat, de unde fusese,

probabil, izgonit de clini. Cerbul 
roșu este cunoscut ca un animal 
care înoată bine, dar niciodată 
nu a fost observat la o distantă 
atit de mare de țărm. Șansele 
sule de supraviețuire ar fi fost 
mici, dat fiind că marea era 
agitată.

• PERICOLUL FUMA
TULUI. oficlaIlt»U ale Mi
nisterului Sănătății și Asigură
rilor Sociale din Japonia antici
pează că pină la sfirșitul acestui 
secol cancerul pulmonar va re
prezenta una dintre principalele 
cauze ale deceselor din această 
țară. Se are în vedere faptul că 
70 la sută dintre bărbații niponi 
sînt fumători, cu o medie zilni
că de 27 de țigări, în timp ce 
dintre femei fumează 17 la aută.
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în aceeași zi
Pe partea dreaptă a drumului 

național care trece prin comuna 
Mirăslău, județul Alba, staționa 
un camion rămas in pană. 
Deși era semnalizat, fiind 
noapte, conducătorul autoturis
mului 4—Cj—2 711, care circula 
dinspre Turda, neatent, nu l-a 
observat la timp...

In urma izbiturii puternice, 
autoturismul s-a făcut zob. Cel 
de la volan, I. Istrate din Aiud, 
posesor al permisului de con
ducere de numai cîteva luni, a 
scăpat ca prin minune cu viață. 
Lucru care nu s-a intimplat cu 
soția sa și cu un șofer profesio
nist aflat pe bancheta din spate,

Autoturismul cu pricina fuse
se cumpărat de cel de la volan 
in aceeași zi in care s-a Intim
plat ceea ce s-a intimplat.
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Rubrică realizată de I
Petre POPA
și corespondenții „ScinteiF^J



Un eveniment de deosebită însemnătate, 
deschizător de noi orizonturi pentru 

dezvoltarea trainicei prietenii și întărirea 
conlucrării frățești româno-coreene

EVOLUȚIA POZITIVA A RAPORTURILOR ROMANO-MEXICANE
— evocată cu prilejul primirii viceprim-ministrului guvernului 

român de către președintele Statelor Unite Mexicane
CIUDAD DE MEXICO 21 (Ager-

Regiunea Sinai va fi evacuată la data prevăzută
O hotârire a guvernului israelian

Un eveniment politic de cea mai 
mare însemnătate in cronica relații* 
lor calde, frățești dintre Partidul Co
munist Komăn și Partidul Muneii din 
Coreea, dintre popoarele român și 
coreean — astfel ar putea fi expri
mată, sintetic, aprecierea vizitei ofi
ciale de prietenie efectuate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
R.P.D. Coreeană la invitația tovară
șului Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene. Noua 
întâlnire la nivel înalt de la Phenian 
a pus astfel cu strălucire in evidență 
trăinicia și profunzimea raporturilor 
de prietenie, solidaritate revoluțio
nară și colaborare multilaterală din
tre popoarele român și coreean, ilus- 
trind pregnant dorința comună de a 
impulsiona și mai puternic dezvol
tarea acestor relații. în interesul con
strucției socialiste in cele două țări, 
al progresului și păcii in lume.

Prin întreaga sa desfășurare, deose
bit de călduroasă, prin natura relații
lor personale excepțional de cordiale 
dintre cei doi conducători, prin gran
dioasele manifestări populare, cultu- 
ral-artistice, de aleasă stimă și con
siderație față de înalții oaspeți ro
mâni — salutați pretutindeni ca oas
peți dragi — vizita s-a transformat 
într-o impresionantă și luminoasă 
sărbătoare a prieteniei româno-co
reene. Itinerarul parcurs din clipa 
sosirii la Phenian — incluzind emo
ționante întilniri cu oamenii muncii 
coreeni la Uzina de mașini și utilaj 
greu „Dean“, vizitarea metroului ca
pitalei, participarea la grandiosul 
spectacol cultucal-sportiv, ca și vizi
ta efectuată de către tovarășa Elena 
Ceaușescu la „Monumentul ideii 
Ciuc6“, la „Palatul de studiu al po
porului" și primirea unei delegații de 
oameni de știință și cultură coreeni 
— a putut fi pe drept cuvînt apreciat 
ca un „drum așternut cu flori ale 
prieteniei și solidarității*' — cum su
gestiv se exprima ziarul „Nodon 
Sinmun", organ al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea.

Toate aceste manifestări au dat ex
presie sentimentelor de înaltă pre
țuire și profundă -stimă, omagiului 
poporului coțeean față de România 
socialistă și poporul român, față de 
tovarășul Nicolae CeaușescQ. pe care 
l-a găzduit cu aleasă ospitalitate, ca 
pe un bun, mare și statornic prieten, 
satisfacției pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor rodnice româno-co
reene.

România și Coreea, așa cum s-a 
subliniat adesea in timpul vizitei, au 
stabilit între ele relații de strinsă 
prietenie și colaborare, care s-au îm
bogățit continuu în perioada făuririi 
noii orânduiri, îndeosebi în ultimii 
ani, potentate de comunitatea de o- 
rînduire și de teluri, in lupta pentru 
înfăptuirea năzuințelor celor mai 
fierbinți ale popoarelor. Trăinicia 
acestor legături rezidă, fără îndoială, 
în faptul că ele au drept temelie o 
profundă încredere reciprocă, deplina 
egalitate, stima și respectul indepen
denței naționale, Întrajutorarea fră
țească în edificarea socialismului. 
Tocmai în acest spirit, conlucrarea 
multilaterală româno-coreeană — pe 
plan politic, economic, tehnicd-ștlin- 
țific și cultural, in alte domenii de 
interes reciproc — cunoaște o evo
luție mereu ascendentă.

Actuala vizită a pus cu putere în 
evidență rolul hotărâtor pe care-1 au 
pentru dezvoltarea relațiilor recipro
ce întilnirile, devenite o practică sis
tematică, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, care, prin 
hotărîrile și înțelegerile realizate, au 
făurit o temelie trainică, un amplu și 
rotfttic cadru pentru ridicarea pe

ttepte tot mai înalte a conlucrării 
dintre cele două țări șl popoare.

în semn de înaltă prețuire a con
tribuției sale deosebite la dezvolta
rea colaborării dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Muncii 
din Coreea, dintre România și R.P.D. 
Coreeană, dintre poporul român și 
poporul coreean, la promovarea cau
zei generale a socialismului, păcii și 
colaborării internaționale, tovarășu
lui Kim Ir Sen i-a fost conferit, prin 
decret prezidențial, cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 70 de ani, înaltul 
ordin „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I, cu eșarfă.

Desfășurate sub semnul ințelegeril 
tovărășești, prieteniei și solidarității 
ce caracterizează ansamblul raportu
rilor noastre, convorbirile oficiale de 
la Phenian au fost pătrunse de voin
ța de a amplifica și mai mult cola
borarea dintre cele două țări și 
popote. Evidențiind faptul că le
găturile româno-coreene se întă
resc continuu, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta, încă în ziua so
sirii la Phenian : „Sînt convins că, in 
cadrul convorbirilor noastre, vom 
găsi, împreună, noi căi și posibilități 
pentru a ridica și mai mult nivelul 
acestor relații, corespunzător posibi
lităților sporite de care dispun țările 
noastre, in interesul înaintării lor 
mai rapide pe calea progresului eco
nomic și social". La rîndul său, ca- 
racterizindu-1 pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu drept „cel mai apropiat 
prieten al nostru de luptă venit din 
Europa" și apreciind relațiile româ
no-coreene ca un exemplu de relații 
internaționale socialiste, tovarășul 
KIM IR SEN sublinia: „Ca țări so
cialiste, Coreea și România au stabi
lit raporturi strînse de prietenie pe 
baza principiilor independenței și ale 
solidarității internaționale. Aceste re
lații tradiționale de prietenie și co
laborare se întăresc pe zi ce trece 
prin lupta comună împotriva impe
rialismului, pentru victoria cauzei 
păcii, socialismului și comunismului".

Intr-adevăr, ampla informare re
ciprocă privind activitatea desfășura
tă in cele două țări pentru înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al XII- 
lea al P.C.R. și, respectiv, ale Con
gresului al Vlylea al P.M.C., -proble
mele pe care le rezolvă cele două 
partide pent.ru asigurarea progresului 
economic și’ social, analiza aorofun- 
dată a stadiului și perspectivelor co
laborării au dus la identificarea de 
noi căi. și posibilități pentru extin
derea și aprofundarea conlucrării ro
mâno-coreene.

Sintetizind rezultatele vizitei, DE
CLARAȚIA COMUNA, semnată de 
către tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, completează in mod fe
ricit prevederile Tratatului de prie
tenie și colaborare dintre țările noas
tre, ale Declarației din 1978, consoli
dează și lărgește aria conlucrării re
ciproce, atit pe plan bilateral, cît și 
în viața internațională, fiind de na
tură să impulsioneze puternic an
samblul relațiilor româno-coreene.

Se impun, prin însemnătatea lor, 
înțelegerile privind dezvoltarea în 
continuare a colaborării economice. 
In acest sens, prin Înfăptuirea preve
derilor Acordului privind direcțiile de 
bază ale dezvoltării colaborării eco
nomice și tehnico-științifice. vor cu
noaște o nouă amplificare cooperarea 
in producție, in ramuri importante 
ale economiilor naționale, inclusiv in 
sfera valorificării zăcămintelor de 
metale neferoase, se vor extinde 
schimburile de bunuri materiale — 
ceea ce va reprezenta o contribuție 
importantă la satisfacerea necesități
lor de materii prime și energie, ma
șini și utilaje moderne, bunuri de 
larg consum aie celor două țări. Un 
domeniu nou al conlucrării noastre îl

constituie acela al folosirii energiei 
nucleare în scopuri pașnice. Se vor 
extinde schimbul de experiență pe 
linie de partid și de stat, conlucrarea 
în domeniile științei, învățămintului, 
culturii în vederea mai bunei cunoaș
teri reciproce a preocupărilor celor 
două popoare, a întăririi prieteniei 
dintre ele.

Examinînd un cerc larg de proble
me ale situației internaționale actua
le, cei doi conducători au exprimat 
îngrijorarea față de încordarea exis
tentă pe plan mondial și au eviden
țiat stringenta cu care se impune, în
deosebi în aceste împrejurări, întă
rirea unității țărilor socialiste, a tu
turor forțelor democratice, antiimpe- 
rialiste, în lupta pentru preîntîmpi- 
narea unui nou război. în vederea 
înfăptuirii acestui obiectiv vital al 
popoarelor,- este necesară Intensifi
carea luptei pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru trecerea la mă
suri de dezarmare, în primul rînd 
nucleară, dialogul reliefînd însem
nătatea reducerii cheltuielilor pen
tru înarmări, desființării bazelor 
militare de pe teritorii străine, creă
rii de.zone denuclearizate cît mai 
lărgi, pe toate continentele. Așa cum 
se arată în Declarația comună, con
vorbirile au pus în evidentă sprijinul 
activ și solidaritatea R.P.D. Coreene 
față de noua inițiativă de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu pentru 
preîntâmpinarea războiului nuclear, 
in vederea opririi amplasării de noi 
rachete cu rază medie de acțiune în 
Europa, pentru retragerea și distru
gerea tuturor tipurilor de asemenea 
arme. A fost relevat, totodată, spri
jinul R.P.D. Coreene pentru inițiati
vele și acțiunile întreprinse de Româ
nia, menite să ducă la transformarea 
Balcanilor în.tr-0 zonă a bunei veci
nătăți și colaborării, fără arme nu
cleare.
In spiritul solidarității sale nedezmin

țite cu cauza dreaptă a poporului 
coreean. România și-a reafirmat cu 
acest prilej sprijinul deplin față de 
inițiativele tovarășului Kim Ir Sen 
privind reunificarea pașnică și inde
pendentă a patriei, pentru retragerea 
trupelor străine, instalațiilor militare 
și armamentului nuclear din Coreea 
de sud, pentru transformarea Acor
dului de ■ armistițiu într-un acord de 
pace, ceea ce ar constitui o contribu
ție de seamă la asigurarea securită
ții și păcii in această parte a lumii.

Necesitatea eliminării forței > din 
relațiile internaționale și a soluționă
rii pe cale pașnică a diferendelor ; 
solidaritatea militantă cu lupta po
poarelor împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului; 
imperativul lichidării subdezvoltării 
și edificării unei noi ordini economi
ce internaționale, creșterii rolului 
mișcării de nealiniere în democrati
zarea raporturilor dintre state ; ce
rința întăririi solidarității partidelor 
comuniste și muncitorești, a partide
lor progresiste, democratice, a tutu
ror forțelor înaintate din lume — 
iată alte probleme majore examina
te în cadrul dialogului la nivel înalt, 
evidențiind voința comună de extin
dere a conlucrării pe plan internațio
nal dintre cele două partide și țări 
pentru împlinirea aspirațiilor de 
pace, independență și progres ale tu
turor popoarelor lumii.

Aprobind din inimă rezultatele im
portante ale vizitei, opinia publică 
din țara noastră nutrește convingerea 
că relațiile de prietenie, solidaritate 
și rodnică colaborare româno-coree
ne vor cunoaște o nouă și puternică 
înflorire, pe cele mai diverse planuri, 
în interesul construcției socialiste în 
țările noastre, al cauzei generale a 
socialismului și cooperării interna
ționale.

Al. CAMPEANU

preș). — Președintele Statelor Unite 
Mexicane, Jose Lopez Portillo, l-a 
primit pe tovarășul Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, care 
efectuează o vizită în Mexic.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost inmînat 
președintelui Jose Lopez Portillo un 
mesaj Și au fost transmise un salut 
prietenesc și urări de sănătate și fe
ricire personală, de progres și prospe
ritate poporului prieten mexican.

Exprimind vii mulțumiri, președin
tele Mexicului a rugat să se transmi
tă președintelui Nicolae Ceaușescu 
un cordial salut și cele mai bune 
urări de succese, sănătate și fericire 
personală, de bunăstare poporului 
român prieten.

în cursul convorbirii a fost evoca
tă cu satisfacție evoluția pozitivă a 
raporturilor de prietenie și colaborare 
româno-mexicane. A fost exprimată 
necesitatea dinamizării și amplificării 
relațiilor bilaterale pe o bază reciproc

avantajoasă. In special în domeniile 
schimburilor comerciale și cooperării 
in producție în concordanță cu po
tențialul economiilor celor două țări 
și cu programele lor de dezvoltare 
economică și socială. Au fost aborda
te, in același timp, unele aspecte ale 
situației politice internaționale actua
le, de interes pentru ambele țări.

întrevederea, la care a luat parte 
Constantin Băbălău, ambasadorul 
României in Mexic, s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

★
Tovarășul Cornel Burtică a avut 

convorbiri cu Jorge Castaneda, mi
nistrul relațiilor externe, Jorge de la 
Vega Dominguez, ministrul comer
țului, Jose Andres de Oteyza, mi
nistrul problemelor patrimoniului și 
dezvoltării industriale. Francisco Me
rino Rabago, ministrul agriculturii și 
resurselor hidraulice, precum și cu 
conducătorii unor instituții economice 
și financiare centrale mexicane. în 
cadrul convorbirilor au fost abordate 
aspecte ale relațiilor dintre cele două 
țări, stadiul și perspectivele de dez
voltare ,ale acestora.

TEL AVIV 21 (Agerpres) — întru
nit într-o reuniune extraordinară, 
guvernul israelian a hotărit miercuri, 
în unanimitate, să evacueze forțele 
armate și persoanele civile israeliene 
din Sinai pînă la data de 25 aprilie, 
conform angajamentelor asumate an
terior — informează agențiile inter
naționale de presă. O declarație ofi
cială în acest sens a fost prezentată 
la sfirșitul reuniunii de secretarul ca
binetului. După cum transmit agen
țiile A.P. și U.P.I., documentul men
ționează că Egiptul, Israelul, precum 
și S.U.A. vor continua negocierile 
asupra autonomiei palestinienilor din 
Cisiordania și Gaza pină la realiza
rea unui acord.

Cabinetul israelian a autorizat pe 
miniștrii afacerilor externe si apără
rii să negocieze cu partea egipteană 
și să soluționeze problema demarcă
rii exacte a frontierei internaționale 
dintre cele două țări.

Satisfacție la Cairo
CAIRO 21 (Agerpres) — Un purtă

tor de cuvînt al Ministerului egiptean 
al Afacerilor Externe a declarat 
agenției France Presse că Egiptul în
tâmpină cu satisfacție respectarea de 
către Israel a angajamentelor sale 
decurgind din acordurile de pace 
dintre cele două țări.

Reluarea lucrărilor sesiunii extraordinare
a Adunării Generale a O.N.U. în problema palestiniană

MOSCOVA
Convorbiri ale reprezentantului permanent 

al României
MOSCOVA 21 — Trimisul Agerpres, 

I, Dumitrașcu, transmite : Tovarășul 
Nicolae Constantin, viceprim-minis
tru al guvernului, reprezentantul 
permanent al României la C.A.E.R., 
prezent la Moscova pentru a participa 
la lucrările ședinței a 103-a a Comite
tului executiv al C.A.E.R., a avut, la 
21 aprilie, o întîinire cu A.K. Anto
nov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Cu acest prilej au fost abordate

la C.A.E.R.
aspecte ale dezvoltării colaborării și 
cooperării economice româno-sovie- 
tice.

în aceeași zi, tovarășul Nicolae 
Constantin a avut întilniri cu Jozsef 
Marjai, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Ungare, și cu Ru
dolf Rohlicek, vicepreședinte al Gu
vernului R.S. Cehoslovace, în cadru] 
cărora au fost examinate probleme 
ale colaborării economice bilaterale.

Continuă activitatea diplomatică pentru o soluție 
negociată a diferendului argentiniano-britanic

BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 
într-un comunicat oficial dat publi
cității la Buenos Aires, Junta mili
tară de guvernămînt din Argentina, 
organul suprem al puterii, a infor
mat că guvernul argentinian conti
nuă să caute posibilități de concilie
re in diferendul cu Marea Britanie 
privind Arhipelagul Insulelor Malvi- 
ne (Falkland) — transmite agenția 
France Presse. Documentul arată 
însă că „obiectivul final al tuturor ne
gocierilor la care ia parte Argentina 
este recunoașterea și consolidarea 
suveranității argentiniene asupra 
insulelor". în această privință, se 
precizează, totodată, că în cursul 
discuțiilor avute cu secretarul de stat 
al S.U.A., Alexander Haig, „au fost 
prevăzute garanții și un aranjament 
cuprinzind măsuri speciale pentru o 
perioadă limitată de tranziție".

LONDRA 21 (Agerpres), — Guver
nul britanic își menține exigenta 
privind retragerea forțelor argenti-

Vizita lui W. Jaruzelski 
la Budapesta

BUDAPESTA 21 (Agerpres) — La 
Budapesta au avut loc convorbiri 
între delegațiile de partid și de stat 
ale R.P. Ungare și R.P. Polone, con
duse de Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., și Wojciech Ja
ruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri, președintele Consiliului Mi
litar pentru Salvarea Națională ale 
R.P. Polone.

După cum relatează agenția M.T.I., 
părțile au făcut un schimb de opinii 
privind stadiul și posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor bilaterale. A 
avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri in probleme internaționale 
actuale.

Personalități aie vieții3 „Prin dezarmare la înlăturarea 
politice internaționale: spectrului distrugerii nucleare"

„Cea mai arzătoare cerință 
a actualității"

HELSINKI. - In cadrul conferinței reprezentanților 
organizațiilor de lupta pentru pace din Finlanda, des
fășurată la Helsinki, reprezentanții a peste 200 de or
ganizații de masă, ale tineretului și Sindicale, precum 
și ai clerului s-au pronunțot pentru organizarea de 
acțiuni hotârîte in vederea opririi cursei înarmărilor. 
Cel mai important obiectiv al epocii contemporane îi 
constituie renunțarea la planurile privind instalarea de 
noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune in Eu
ropa, a apreciat, cu acest prilej, președintele Uniunii 
finlandeze pentru pace, Goeran von Bonsdorff.

„Europa, un continent minunat 
pe care nu dorim să-l pierdem"

WASHINGTON. Luind cuvintul in fața Clubului na
țional al presei din Washington, regina BEATRIX a 
Olandei, aflată in vizită oficială in Statele Unite, a 
relevat amploarea crescindă a acțiunilor și manifes
tațiilor din Europa in favoarea păcii, împotriva înar
mărilor nucleare. „Cea mai,mare parte a acestor ac
țiuni — a subliniat vorbitoarea — sînt in principal 
antinucleare. Lumea este din ce in ce mai conștientă 
de pericolul unui război nuclear, din ce in ce mal ne
liniștită". „Avem un continent minunat, cu o cultură 
de secole și nu dorim șă pierdem toate acestea" a a- 
firmat regina Beatrix.

Japonia: 32 milioane 
de semnături în apărarea 

dreptului la viață
TOKIO 21 (Agerpres). — Pînă în 

prezent peste 32 MILIOANE DE 
JAPONEZI și-au pus semnătura pe 
un apel în favoarea interzicerii to
tale' a armelor nucleare, pentru de
zarmare și pace, care urmează să 
fie înaintat celei de-a doua sesi
uni speciale a Adunării Generale 
a O.N.U, consacrate dezarmării.

niene din Insulele Malvine (Falkland), 
a declarat marți seara Ministrul de 
externe. Francis. Pym, la încheierea 
unei reuniuni a cabinetului consa
crată crizei anglo-argentiniene.

Ulterior a avut loc și o reuniune 
a „Cabinetului de criză", din care 
fac parte primul ministru și miniș
trii de externe, interne și al apără
rii. la care a luat parte și președin
tele Partidului conservator, Cecil 
Parkinson.

*

Organizația Statelor Americane s-a 
pronunțat în favoarea convocării 
reuniunii- extraordinare a miniștrilor 
de externe din țările membre pen
tru a examina criza Malvinelor 
(Falkland) în cadrul Tratatului inter- 
american de asistență reciprocă 
(T.I.A.R.). Un număr de 18 țări au 
votat in favoarea convocării acestei 
reuniuni pentru 26 aprilie ; trei state 
— S.U.A., Trinidad-Tobago și Co
lumbia — s-au abținut.

R.D.G.: Congresul 
Uniunii Sindicatelor 

Libere Germane
BERLIN 21 (Agerpres). — La Ber

lin s-a deschis cel de-al X-lea Con
gres al Uniunii Sindicatelor Libere 
Germane (F.D.G.B.). La lucrări iau 
parte aproximativ 3 000 delegați, re- 
prezentindu-i pe cei peste 9 mili
oane de membri de sindicat din 
R.D.G. La congres participă Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, alți conducă
tori de partid și de stat.

Sînt reprezentate, de asemenea, or
ganizații sindicale internaționale și 
centrale sindicale din numeroase țări. 
Din România participă o delegație 
condusă de Ștefan Korodi, secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R.

Raportul de activitate a fost pre
zentat de Harry Tisch, președintele 
Consiliului Central al F.D.G.B.. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G.

namibia: Noi propuneri 
ale S.W.A.P.O.

SICILIA: 1982 - „An al păcii"
ROMA. — La Palermo — centrul administrativ al Siciliei — s-au 

desfășurat lucrările Conferinței partizanilor păcii din Italia, inițiată 
de organizațiile locale ale centralelor sindicale C.G.I.L., C.I.S.L. și 
UJ.L. La conferință au participat peste 800 dc delegați reprezentînd 
diferite organizații politice, sindicale și sociale din Sicilia, activiști 
ai Comitetului unificat pentru pace și dezarmare.

In programul de luptă pentru pace și dezarmare — adoptat de 
conferință — se subliniază necesitatea intensificării acțiunilor in ve
derea sistării lucrărilor de construcții în localitatea siciliana Comiso 
a celei, mai mari baze nucleare americane din Europa, unde urmează 
a fi aihplasate 112 rachete cu rază medie de acțiune.

Presa democrată din Italia subliniază că lucrările conferinței și 
hotăririle adoptate ilustrează faptul că Sicilia, unde anul în curs a 
fost declarat an al păcii, devine unul dintre principalele centre alo 
mișcării pentru pace din Itajia.

500000 participant la „acțiunile de primăvară" 
din Anglia

LUANDA 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (Ș.W.A.P.O.), Sam 
Nujoma, a cerut statelor occidentale 
să renunțe la tergiversarea procesu
lui privind accesul la independență 
al Namibiei. în cadrul unei declara
ții făcute la Luanda, Sam Nujoma a 
reafirmat că S.W.A.P.O. se pronun
ță pentru organizarea unor alegeri cu 
adevărat libere, pentru crearea unei 
Adunări constituante a viitorului stat 
independent pe baza votului propor
țional. Propunerile țărilor membre 
ale „grupului de contact" — S.U.A., 
Marea'Britanie, Franța, R.F.G., Cana
da — sînt foarte complicate și urmă
resc cu premeditare apărarea inte
reselor micilor grupări marionetă ale 
regimului de ocupație din Namibia 
— a subliniat președintele S.W.A.P.O.

„Din punct de vedere medical, un conflict atomic 
este de neconceput"

WASHINGTON 21 
(Agerpres). — într-un 
document dat publici
tății ia Philadelphia, 
Colegiul medicilor a- 
mericani a cerut gu
vernului Statelor Uni
te să promoveze o po
litică internațională 
bazată pe dezarmarea 
nucleară, arătând că.

din punct de vedere 
-nedical, un război nu- 
:lear este de neconce
put „întrucît ar fi za
darnic să se facă pla
nuri de evaluare a e- 
îectelor medicale ale 
unei conflagrații nu
cleare". „Nu este po
sibil să se dea un răs
puns medical adecvat,

in situația in care sute 
de mii de oameni ar 
ti răniți sau bolnavi, 
majoritatea spitalelor 
ar fi distruse, cea mai 
mare parte a persona
lului medical ar fi ni
micit, iar cvasitotali- 
tatea medicamentelor 
și tehnicii medicale ar 
dispărea".

La „acțiunile de primăvară", desfășurate în Marea Britanie pentru pace, 
dezqxmare și cooperare internațională, ou participat circa 500 000 persoane. 

Fotografia înfățișează un aspect de Io demonstrația de la Londra

Centenar 
Nicolae Titulescu
COLOMBO 21 (Agerpres) — 

tn cadrul manifestărilor consa
crate centenarului nașterii lui 
Nicolae Titulescu, ministrul jus
tiției din Sri Lanka, Nissanka 
Wijeratne, președintele de onoa
re al Asociației de prietenie Sri 
Lanka — România, a ținut la 
Colombo o conferință omagială 
pe tema „Nicolae Titulescu — 
diplomat român de reputație in
ternațională".

Referindu-se la politica exter
nă a țării noastre, vorbitorul a 
evidențiat că „inițiatorul și pro
motorul acestei politici este cu
noscutul om politic de înaltă 
clarviziune și deosebită înțelep
ciune, devotatul fiu al României 
de astăzi, președintele Nicolae 
Ceauțescu". El a subliniat dorin
ța si eforturile pentru pace ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ale poporului român, extinde
rea. in ultimii ani, a relațiilor 
bilaterale ale tării noastre cu 
statele de pe toate continentele.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au fost reluate marți 
seara, la cererea Biroului de coordo
nare al țărilor nealiniate, lucră
rile sesiunii extraordinare a Adună
rii Generale asupra problemei pa
lestiniene, suspendate în luna iulie 
1980. In cadrul primei părți a se
siunii extraordinare. Adunarea Gene
rală a reafirmat cu vigoare dreptu
rile inalienabile ale poporului pales
tinian la autodeterminare și la con
stituirea unui stat propriu, indepen
dent. precum și dreptul Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, ca 
unic reprezentant legitim al poporu
lui palestinian, de a participa, pe 
picior de egalitate, la toate efortu
rile și conferințele din sistemul 
O.N.U. asupra problemei palestinie
ne și a situației din Orientul Mij
lociu. De asemenea. Adunarea Ge
nerală a cerut Israelului să se re
tragă din toate teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din iunie 
1967. ț,

Deschizînd actualele dezbateri aie 
sesiunii extraordinare, președintele 
Comitetului O.N.U. pentru exercita
rea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian, Massamba Sarrc 
(Senegal), a arătat că, in perioada 
care a trecut de la întreruperea lu
crărilor, situația din Orientul Mij
lociu s-a complicat și mai mult, în 
special ca urmare a acțiunilor mili
tare întreprinse de Israel și a re
fuzului acestuia de a se retrage din 
teritoriile arabe ocupate.

Vicepremierul și ministrul aface
rilor externe al Siriei. Abdel Halim 
Khaddam. a condamnat acțiunile 
Israelului în Orientul Mijlociu și a 
arătat că situația explozivă existen
tă în prezent în regiune reprezintă 
un pericol pentru pacea și securitatea 
internațională. EI a cerut ca O.N.U. 
să adopte măsuri de natură să pună 
capăt practicilor anexioniste ale 
Israelului in Orientul Mijlociu.

în discursul său, șeful Departa
mentului politic al O E.P.. Faruk 
Khaddoumi. a condamnat măsurile 
represive ale autorităților de ocupa
ție israeliene din Cisiordania și 
Gaza. El a cerut O.N.U. să creeze 
un comitet internațional special, care 
să examineze acțiunile Israelului in 
teritoriile arabe ocupate,

★
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 

— Statele Unite au opus vetoul lor 
la un proiect de rezoluție prezentat 
in Consiliul de Securitate de Iordania 
și Maroc în legătură cu atacul tero
rist comis la 11 aprilie în fața mos
cheilor Omar și A! Aqsa din sectorul 
estic al Ierusalimului. Proiectul de 
rezoluție condamna în termeni ener
gici actele comise la cele două 
moschei și cerea Israelului, ca putere 
ocupantă, „să respecte și să aplice 
cu strictețe prevederile celei de-a 
patra convenții, de la Geneva si prin
cipiile dreptului internațional care 
guvernează teritoriile sub ocupație 
militară".

Celelalte 14 state membre ale < 
siliului au votat in favoarea aa.n ti 
document.

Bombardamente 
aeriene în Liban

BEIRUT 21 (Agerpres). — Formații 
de avioane militare israeliene au 
bombardat miercuri. în valuri succe
sive. taberele de refugiati palesti
nieni situate între Saida și Beirut, 
precum și în zone aflate în regiuni 
mai sudice. Au fost atacate zonele 
Damour. Doha. Naameh și Haret al 
Naameh. in regiunea de coastă. Apă
rarea antiaeriană a ripostat, deschi
zînd un foc puternic împotriva apa
ratelor israeliene. Agențiile interna
ționale de presă relatează că auto
ritățile israeliene au confirmat atacu
rile avioanelor asupra teritoriului 
libanez.

IILE DE PRESA 
pe scurt

. PROTESTE IN JAPONIA ÎMPOTRI
VA EXERCIȚIILOR NAVALE. Planul

• autorităților japoneze de a permite 
I desfășurarea pe Insula Iwo Jima a 

unui exercițiu de debarcare navală 
a unui efectiv de 800 de marinari

(americani a declanșat un val de 
proteste în Japonia, inclusiv la ni
velul unor politicieni din Tokio.

I Insula, aflată la circa 1 000 de ki
lometri de Tokio, este nelocuită, ca 
urmare a numeroaselor proiectile

I neexplodate rămase aici din timpul 
luptelor din februarie 1945.

I 10,5 MILIOANE ȘOMERI IN 
I PIAȚA COMUNA. Numărul șome

rilor din țările membre ale Pieței

I comune a atins în luna martie 10,5 
milioane, respectiv 9,5 la sută din

totalul populației active — relevă I 
statisticile C.E.E. date publicității I 
miercuri. 1

'MANIFESTAȚIE ÎN SPANIA 
ÎMPOTRIVA TERORISMULUI. Mii • 
de oameni ai muncii de Ia Com
pania dc telefoane (C.N.T.) din Ma- I 
drid — a cărei centrală a fost par- I 
țial distrusă duminică, in urma unei 
acțiuni teroriste a organizației se- I 
paralișje basce ETA — au parti- I 
cipat la o amplă manifestație im- ’ 
potriva terorismului, pentru apăra- , 
rea Constituției. Manifestanții, pur- I 
tind pancarte pe care erau înscrise | 
lozinci ca „Democrație da, terorism 
nu!" și „Nici pucism, nici tero- I 
rism !“, au demascat, de asemenea, I 
organizațiile extremiste care „pre- ' 
tinzind că sînt apărătoare ale inun- > 
citorilor, nu fac altceva decit să I 
facă jocul puciștilor".

DIPLOMELE UNIVERSITARE nu asigură dreptul Ia muncă. Șomajul, care I 
afectează în prezent in R.F. Germania peste 1,8 milioane de persoane, I 
se resimte puternic și în rîndul absolvenților instituțiilor de învățămînt su
perior. Potrivit ziarului „Frankfurter Allgemeine", citat de agenția A.D.N., 1 
în prezent există în R.F.G. aproximativ 60 000 de posesori de diplome | 
universitare înregistrați oficial ca șomeri. „Frankfurter Allgemeine" releve 
pe de. altă parte, că un nivel ridicat al șomajului există și în rîndul pr i 
fesorilor (14 000 in prezent - cu 60 la sută mai mult decit cu un 
în urmă), deși mulți pedagogi renunță să se mai înscrie la oficiile 
plasare.

„BRIGĂZILE ROȘII" PE BANCA 
ACUZĂRII. La Roma, în localul gim
naziului din „Foro Italico", a fost re
luat miercuri procesul intentat unui 
grup de 63 de membri ai grupului 
terorist autointitulat „Brigăzile ro
șii". acuzați de crime, răpiri și aten
tate comise in perioada februarie 
1977 - iunie 1980. Dosarele acuzării 
însumează 100 000 de pagini. Juriul 
va audia 377 de martori. In jurul 
clădirii au fost luate măsuri de 
securitate severe, zona fiind survo
lată în permanență de elicoptere.

an 
de

I

Datoria țărilor in

I

[

Potrivit Organizației 
pentru Cooperare E- 
conomică și Dezvolta
re (O.E.C.D.), datoria 
totală a țărilor in curs 
de dezvoltare a crescut 
anul trecut cu 15 la 
sută, atingind suma de 
524 miliarde dolari — 
aproape de două ori 
mai mare decit nive
lul la care se găseau 
datoriile cu numai pa
tru ani în urmă și de

COMITETUL CONSULTATIV 
O.P.E.C. DISCUTA EVOLUȚIA 
PE PIAȚA PETROLULUI. La 
diul O.P.E.C. din Viena s-a deschis, 
miercuri, reuniunea Comitetului 
consultativ al organizației, consacra
tă examinării ultimelor evoluții pa 
piața mondială a petrolului — in
formează agenția A.P. Se vor a- 
dopta recomandări ce vor fi pre
zentate viitoarei «onferințe ministe
riale a O.P.E.C.. programată la 20 
mai în capitala Ecuadorului, la care 
urmează să participe reprezentanții 
tuturor țărilor membre 
nizației.

AL 
DE
se-

I
I

ale orga'

curs de dezvoltare a 
dolari

șase ori mai mare de
cit in 1971, scrie săp- 
tăminalul englez „The 
Times". Odată cu creș
terea ratei dobinzilor, 
situația s-a agravat și 
mai mult, precizează 
„The Times". Dobin
zile plătite de țările in 
curs de dezvoltare s-au 
ridicat, astfel, numai 
anul trecut la suma de 
50 miliarde 
Poate cel

dolari. 
mai ingrijo-

atins 524 miliarde

rător semn 
rile in curs 
tare împrumută acum 
pur și simplu pentru 
a-și achita dobinzile la 
datoriile existente. A- 
proape 80 la sută 
din împrumuturile nou 
contractate in 1980 au 
fost folosite fie pentru 
a rambursa vechile 
datorii, fie pentru a 
achita dobinzile, rele
vă „The Times".

este că ță- 
de dezvol-

Realități din lumea 
apartheidului

ISub titlul „Infernul cotidian", re
vista „Jeune Afrique" informează 
că in închisorile din R.S.A. zac, in 

condiții de nedescris, mii dc pa-
I trioți care și-au ridicat glasul im- 
I potriva politicii de discriminare ra

sială, între cânii 1960—1980, peste 7 
! milioane de negri fiind condarn- 
I nați la grele pedepse, sub pretex- 
' tul încălcării legiuirilor apartheidu- 
> lui. în fotografie : in spatele gra 

tiilor, un deținut, pe al cărui chip
I se citește hotărirea de a lupta, in 

ciuda tuturor vicisitudinilor, pentru
I abolirea discriminărilor rasiale.
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