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0 strălucită afirmare a politicii principiale
si constructive a României socialiste,
o contribuție remarcabilă la promovarea
cauzei socialismului și păcii
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CAMPANIA AGRICOLADE PRIM A VARA

SEMĂNATUL - ÎN RITM MAI ÎNALT,
DE CEA MAI BUNĂ CALITATE!
După
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organizarea temeinică a muncii,
folosirea deplină a timpului de
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și utilajelor
Actuala perioadă în care se desfășoară lu
ările agricole de primăvară se caracterizează
print.r-un timp instabil și destul de rece. După
zilele însorite din prima jumătate a acestei luni,
cu temperaturi ridicate, care au permis ca pre
gătirea terenului și semănatul să se execute in
condiții excepțional de bune, un val de ploi s-a
abătut asupra celei mai mari părți a țării. Po
trivit datelor furnizate de Institutul de meteo
rologie și hidrologie, ploile au cuprins 80 la
sută din teritoriul țării, cele mai mari canti
tăți de apă — 40—50 de litri pe metrul pătrat
— au fost înregistrate in cimpia de vest, cen
trul Transilvaniei, zona subcarpatică, nordul
Moldovei, în rest ele au însumat 15—25 litri.
Cu toate că ploile au împiedicat desfășurarea
normală a semănatului, ele au avut un efect
pozitiv asupra dezvoltării semănăturilor de
toamnă și a culturilor din prima epocă — le
guminoase, ovăz, orzoaică, sfeclă de zahăr —
care au răsărit și se dezvoltă normal. Tempe
raturile scăzute au stagnat in oarecare măsură
germinarea semințelor la culturile însămințate
in prima decadă a lunii aprilie, dar acum, odată
cu încălzirea vremii, se va produce o creștere
explozivă la toate plantele.
Condițiile nou create datorită ploilor abun
dente impun măsuri speciale pentru buna or
ganizare a muncii și o intensă folosire a mij
loacelor mecanice in vederea încheierii insămințării tuturor culturilor de primăvară. Avînd
în vedere că in unele zone — Banat, sudul Crițanei și nordul Moldovei — există terenuri cu
exces de apă, organele de specialitate au in
dicat să fie luate măsuri pentru înlăturarea acesteia. astfel incit solul să se poată zvînța mai
repede, în județele in care însămînțările sint
intîrziate, toate forțele vor trebui concentrate
la executarea acestor lucrări. Datele furnizate
de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimen
tare arată că pînă la 22 aprilie au fost insămînțate 3 173 600 hectare cu diferite culturi —
65 la sută din suprafața prevăzută.
Acum, toate lucrările sînt urgente. Se impune
Insă să se acționeze mai energic pentru recu
perarea restanțelor la semănatul sfeclei de za-
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Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, in procente, suprafețele insămințate, pe total culturi, la
22 aprilie

hăr — in județele Brașov, Covasna. Harghita
și Suceava, al florii-soarelui — în județul Ti
miș, a inului pentru fibră — in județele Neamț,
Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita și Suceava.
Cel mai mare .yjjJujn de lucrări urmează să fie
executat la insămînțarea porumbului. Pină acum
au fost însămințate in total 1 255 000 hectare cu
porumb — reprezentind 58 la sută din suprafața
prevăzută. Unitățile agricole din 7 județe, pre
cum și cele din Sectorul agricol Ilfov au în
cheiat această lucrare. Dar pe lingă cele 900 000
hectare cu porumb mai sînt de însămînțat
177 900 hectare cu soia și 105 500 hectare cu fa
sole. La această dată există un avans la pre
gătirea terenului care însumează 400 000 hectare,
ceea ce permite ca ritmul semănatului să creas
că simțitor.
Ținînd seama de volumul mare de lucrări care

mai este de executat in cimp și in grădinile
de legume, datoria organizațiilor de partid, a
organelor agricole, consiliilor agroindustriale,
conducerilor unităților și specialiștilor este dc
a lua măsuri energice, operative, pornind de la
situația reală din cimp, dare să asigure’înche
ierea neîntirziată a însămințărilor. Aceasta pre
supune organizarea temeinică a activității me
canizatorilor și cooperatorilor pentru buna folo
sire a mijloacelor tehnice și aplicarea Întocmai
a tehnologiilor stabilite in funcție de condițiile
specifice ale acestei primăveri. Preocuparea
pentru încheierea grabnică a însămințărilor tre
buie să fie însoțită, pretutindeni, de o maximă
răspundere pentru calitate, pentru respectarea
riguroasă a normelor tehnice de densitate a
plantelor la hectar, aceasta fiind, în ultimă in
stanță, condiția esențială de care depinde rea
lizarea recoltelor prevăzute a se obține in acest
an.

cenarea de pe chipuri ex
primind neputința ? S-au
dus toate asemeni unor
vise urite. pe care numai
cei mai în vîrstă și le mai
amintesc. Cei mai tineri nu
au cum, fiindcă ei sint
de-o vîrstă cu noul acestui
timp, multi dintre ei fiind
azi plecați în diverse
locuri — la Rm. Sărat. Bu
zău, Focșani, Brăila ori in
alte părți — ca muncitori,
tehnicieni, unii ca ingineri,
profesori ori alte meserii
de pregătire superioară.
Da. și cu aceasta ne min-

de Radu CARNECI

drim : comuna noastră —
asemeni multor altora —
deși mică (aproape 2 000 de
locuitori), virită într-o fun
dătură de dealuri repezite,
a dat tării în ultimii 20—30
de ani un număr aprecia
bil de buni intelectuali,
multi tineri fiind în conti
nuare elevi ori studenți la
școlile cele înalte ! Din
acest punct de vedere — al
accesului la învățătură și
cultură — socialismul a dat
țărănimii noastre posibili
tăți, altădată nebănuite,
spre a-și valorifica marile-i
potente
creatoare.
Oare cîti virtuali oameni
de știință, artă și cultură
s-au pierdut de-a lungul
timpului, cite posibile per
sonalități de excepție, ce
puteau să aducă faimă tn
plus neamului nostru, au
rămas doar niște țărani
amărîti, roși de sărăcie și
neștiință !...
In această primăvară,
împreună cu profesoara
Florica Vlad, primarul co
munei, și cu Dumitru Alexe, președintele cooperati
vei agricole de producție
Mărgăritești, urcăm pe
dealurile copilăriei noastre.
Aici, la Cărpiniș, Vinlin-

Prin intermediul transmisiilor de
televiziune, al relatărilor presei, po
porul român a însoțit permanent, cu
inima și cu gîndul, pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa
Elena Ceaușescu pe întreg parcursul
vizitei, încercînd sentimente de le
gitimă mîndrie patriotică pentru pri
mirea deosebit de călduroasă, săr
bătorească, rezervată solilor po
porului român. In această primire
și-au găsit expresie prețuirea și sti
ma față de secretarul general al
partidului nostru, președintele repu
blicii, prestigiul înalt de care se
bucură România socialistă, poporul
român in țările vizitate, ca și în ge
neral in lume.
Succedînd unor repetate intîlniri
- la București sau la Beijing și
Phenian - cu conducătorii de part'd
și de stat ai R.P. Chineze și R.P.D
Coreene, actualele vizite au mar
cat, prin convorbirile oficiale la ni
vel înalt, prin documentele semna
te, prin acordurile și înțelegerile în
cheiate, contribuții de însemnătate
istorică la adincirea prieteniei și
colaborării dintre popoarele noas
tre. Pornind de la posibilitățile pe
care le oferă economiile naționale
ale țărilor noastre, documentele
semnate au deschis noi orizonturi
cooperării și specializării in produc
ție, colaborării pe cele mai diver
se planuri de activitate, in inte
resul progresului mai rapid al ope
rei de construcție socialistă, al creș
terii influenței și prestigiului socia
lismului pe plan mondial.
In același timp, vizitele secreta
rului general al partidului nost-u,
președintele republicii, în R.P. Chi
neză și R.P.D. Coreeană s-au în
scris ca evenimente de amplă sem
nificație internațională, convorbirile
la nivel înalt purtate la Beijing și

Phenian fiind urmărite cu mare in
teres de cercurile politice din dife
rite țări ale globului. Desfășurate
intr-un moment de mare comple
xitate, marcat de o creștere fără
precedent a încordării internaționa
le, convorbirile au pus cu putere în
evidență necesitatea întăririi colabo
rării și solidarității forțelor progre
siste, antiimperialiste de pretutin
deni pentru a împiedica înrăutățirea
situației, pentru salvgardarea păcii,
pentru instaurarea' în lume a unor
raporturi noi, de respect al dreptu
lui fiecărui popor de a fi stăpm
pe propriile destine, de a-și orga
niza viața așa cum dorește, pen
tru făurirea unei noi ordini poli
tice și economice internaționale.
Urmărind cu cel mai viu interes
desfășurarea acestor vizite, poporul
român își exprimă din adîncul ini
mii deplina aprobare față de re
zultatele lor rodnice, cu încrederea
că prietenia și colaborarea multi
laterală dintre țările noastre se vor
dezvolta și mai puternic, vor cu
noaște o continuă înflorire. Satis
facția față de aceste rezultate, adeziunea întregii noastre națiuni la
politica externă, principială și con
structivă, a partidului și statului iși
găsesc ilustrativă reflectare în șu
voiul de telegrame și scrisori so
site din toate colțurile țării, care
dau glas sentimentelor de profundă
dragoste și recunoștință față de
secretarul general al partidului,
președintele republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru modul
strălucit în care conduce destinele
țării pe calea luminoasă a socia
lismului și comunismului, pentru
contribuția sa remarcabilă la pro
movarea cauzei socialismului și
păcii, la creșterea prestigiului inteinațional al României socialiste.

Din partea întregului popor — telegrame exprimind înalta apreciere
și profunda satisfacție față de rezultatele deosebit de rodnice ale
vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa

Elena Ceaușescu, in R. P. Chineză și R. P. D. Coreeană
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Ca un pom în primăvară
„Nu știu alții cum
sînt...", dar eu cind ajung
in Dealul Strajiștei și pri
virea-mi aleargă în lumina
amiezii departe, peste văi' le Cîlnăului și Hirbocei și.
mai departe, peste cea a
Slănicului. sărutind dealu
rile copilăriei, care se - înșiruie in trepte mereu mai
inalte, pină spre VintilâVodă și Bisoca. mă cuprin
de, de fiecare dată, o duio
șie ca o ceață de aur. iar
sufletul mai bun mi se
face și cugetul mai frumos.
Aici sînt satele noastre ca
niște străvechi cetăți de
neam ; Valea lui Lalu, și
Costomiru. și Valea Sălcii
lor, Iernatica, și Valea
Șchiopului, și Chiperu, Mo
cani și Murgești, și Batogu
și, nu in ultimul rind, Fintinele și Mărgăritești, și
Cîmpulungeanca, locuri ale
anilor fragezi, care mi-au
picurat in suflet cîntecul și
taina și iubirea, atunci,
într-o copilărie dureroasă,
într-o adolescentă puțină,
cind, război fiind, și apoi
secetă și foamete, bucuriile
erau sărace, iar lacrimile
încă nu se uscaseră ; doar
nădejdile începuseră a se
ivi ca mugurii pe ram pri
măvara.
Așezare aici. în ținutul
Buzăului — asemeni mul
tora din această regiune
subcarpatică — încă înain
te de domnia lui Mihai Vi
teazul — comuna Mărgări
tești are azi un chip înti
nerit, prosper. De un bun
număr de ani m-am obiș
nuit cu înfățișarea-i înflo
ritoare: case noi sau înnoi
te, școli și magazine în toa
te trei satele, brutărie, dis
pensar medical, cămin cul
tural. bibliotecă, iar pe acoperișurile multor case, asemeni unor berze stînd într-un picior, antenele tele
vizoarelor ! Oare aici se
lăfăiau cindva sărăcia și ig
noranța, misticismul, mor
talitatea infantilă și bolile
care secerau mai mult de
jumătate din copiii acestor
locuri ? Unde-s acoperișu
rile de paie și stuf ale co
cioabelor mizere, dar săr
bătorile triste, dar nunțile
sărace (strălucind numai
prin tradițiile nealterate,
prin obiceiurile de neam
bine păstrate), dar încrân
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întregul nostru popor a salutat cu
căldură, din adîncul inimii, rezul
tatele vizitelor oficiale de prietenie
întreprinse de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în Republica
Populară Chineză și Republica
Populară Democrată Coreeană vizite care se înscriu ca o nouă
ți strălucită acțiune politică, o
contribuție de cea mai mare impor
tanță la dezvoltarea relațiilor de
prietenie și colaborare cu popoarele
țărilor respective, spre binele re
ciproc, al cauzei generale a socia
lismului și păcii.
Prin întreaga lor desfășurare, vi
zitele întreprinse au constituit o elocventă materializare a orientărilor
programatice ale Congresului al
Xll-lea al partidului, care includ
ca o componentă fundamentală,
primordială întărirea relațiilor de
prietenie, solidaritate și conlucrare
multilaterală cu toate țările care
făuresc noua orînduire - cu țările
socialiste vecine, cît și cu cele si
tuate pe alte continente, cum sint
China și Coreea. La temelia dez
voltării continue a acestor relații se
află principiile independenței și su
veranității naționale, deplinei ega
lități în drepturi, neamestecului în
treburile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești în
opera “de edificare socialistă.
Și cu prilejul acestui nou itine
rar a fost pus încă o dată în evi
dență rolul hotârîtor al tovarășului
Nicolae Ceaușescu în elaborarea și
traducerea in viață a politicii ex
terne a partidului și statului nos
tru, principialitatea și dinamismul
activității sale neobosite puse in
slujba intereselor fundamentale aie
poporului român, ale idealurilor so
cialismului, progresului social și
păcii în intreaga lume.

garcea și Hîrboca, unde
cindva porumbul creștea
pitic, unde iarba era mă
runtă și aspră, se intind
astăzi, pe mai bine de 50
de hectare, viile nobile —
fetească și risling, pinotgris și muscat-ottonel. Ini
țiativa lăudabilă a fostului
președinte, Petruș Petrache, „viile altoite", cum le
zic localnicii, ca și livezile
(190 hectare pe rod : meri,
pruni, peri) de la Chiciura,
Cimpulungeanca și Homocioaia, sînt mîndria consă
tenilor mei. Pe terenurile
cindva aride, hărnicia oa
menilor, ajutată de știința
viticulturii și pomiculturii,
a făcut adevărate minuni.
Era o zi înaltă, cu soare
viu ; din cînd in cind ră
coarea vîntului repezindu-se dinspre Furu și Penteleu, unde incă mai dom
nesc zăpezile. După iarna
lungă, oamenii au ieșit la
tăiatul și legatul viei, la
curățirea pomilor. Viața
zvîcnește Iarăși adine, pro
mițător. în vale — satele
noastre într-o lumină de
timp aburind, case vesele
zimbind printre grădinile
în taina de mugure. Pe
coastele abia înverzind ale
bătrînelor dealuri au fost
scoase turmele de oi cu
mieii zbenguindu-se ca niș
te copii : se aud picurînd
sunete de tălăngi și acioaie.
Discutăm ;
președintele,
gospodar priceput, imi .re
latează că oamenii acestor
locuri au primit cu deose
bit interes noile orientări
privind dezvoltarea agri
culturii in actuala etapă,
precum și noile reglemen
tări legaie privind răsplata
muncii după cantitatea și
calitatea producțiilor vege
tale și animale. Ascultam
și gîndeam... Oamenii de
aici sînt, prin firea lor,
harnici, doritori să aibă
casele îndestulate, să aibă
ceea ce altădată cei multi
n-au putut avea. Ei au tre
cut cu hotărîre, sublinia
președintele cooperativei,
la o mai bună gospodărire
a pămintului, la o folosire
mai intensivă a acestuia,
pentru a scoate recolte mai
bogate de pe cele 600 hec
tare teren arabil, iar pro
ducția de fin de pe cele
(Continuare în pag. a II-a)

Pe întreg cuprinsul țării
muncă spornică, eficientă,
rezultate remarcabile
Ieri, la întreprinderea de utilaj chimic

Au îndeplinit planul pe patru luni

„Grivița roșie"
Citim pe un panou afișat pe
una din aleile din curtea în
treprinderii de utilaj chimic
„Grivița roșie“ din Capitală :
valoarea productivă a minutu
lui este de 8 000 lei. Așadar,
aici, unde sute și sute de tone
de metal sint prelucrate in ci
cluri de fabricație care ating
chiar și jumătate de an, unde
pentru expedierea produselor
sint necesare veritabile loco
motive pe pneuri, minutul este
luat drept etalon pentru măsu
rarea hărniciei, a bunei orga
nizări.
Firesc, pentru că muncitorii
și specialiștii „Griviței roșii"
sint in întrecere cu celelalte
unități din țară producătoare
de utilaj energetic, petrolier,
pentru metalurgie, chimie, ma
teriale de construcții, destinat
unor sectoare vitale ale econo
miei țării. Și, pină acum, grivițenii iși mențin locul de
fruntaș, ciștigat și anul trecut,
tn această emulație in care
inițiativele muncitorești iși
dovedesc rodnicia, șeful de
brigadă Grama Ion, care la 32 ,
de ani contribuie la realizarea
unui utilaj de o complexitate
deosebită — presele de vulcani
zare — ne spunea, ieri, că i se
pare firesc ca perioada de asi
milare să fie redusă de la 1 an
la 6 luni. Lui și colegilor săi
de muncă li se pare absolut
normal ca presele să fie dotate
cu „miini mecanice" fabricate
Pe baza concepției românești,
veritabili roboți care asigură
dublarea productivității mun
cii la aceste utilaje așteptate
pe șantierul noii fabrici de an
velope de la Caracal.

33 de unități economice din județul
Teleorman
In cinstea zilei de
1 Mai. colectivele de
oameni ai muncii din
33 de unități economi
ce din județul Teleor
man raportează înde
plinirea înainte de
termen a planului pe
patru luni din acest an
la producția marfă. Acest succes, care se
datorează in principal
creșterii
productivi

tății muncii și redu
cerii cheltuielilor ma
teriale, va permite
realizarea, pină la fi
nele lunii aprilie, a
unei producții supli
mentare în valoare de
aproape 110 milioane
lei. Printre unitățile
cu cgle mai bune re
zultate se numără
Schela de extracție Vi
dele, întreprinderea de

utilaj chimic Turnu
.Măgurele, întreprin
derea de aparataje și
accesorii și Fabrica
de prefabricate din
beton Alexandria, în
treprinderea mecanică
pentru agricultură și
industrie alimentară
Roșiori de Vede și
întreprinderea de țevi
sudate Zimnicea. (Stan
Ștefan).

Producție suplimentară în județul Vaslui

Foto : S. Cristian

Aurel Drumcea și oamenii
din brigada lui (imaginea de
mai sus) consideră un fapt co
tidian de muncă finalizarea
mai devreme cu 2 zile a unei
importante comenzi la export
— o coloană de sinteză de mari
dimensiuni, care va funcționa
nu peste multă vreme la o ra
finărie în Turcia, tn această
săptăminâ, echipa condusă de
Marin Grădinaru inscrie și ea
un succes — realizarea cu un
avans de cîteva zile a fermentatorului de biosinteză pentru

întreprinderea de profil din
Calafat
Minute adunate tn ore. Ore
adunate in zile. Iată explicația
onorării lună de lună a anga
jamentelor asumate in între
cere de colectivul de aici. Pină
la l Mai întreprinderea „Griivița roșie" va realiza o depă
șire a planului la producția
marfă cu 5 milioane lei și a
sarcinilor de export cu 3,5 mi
lioane lei.

Dan CONSTANTIN

Desfășurînd larg în
trecerea socialistă, co
lectivele de oameni ai
muncii din 8 unități
economice ale județu
lui Vaslui și-au înde
plinit, înainte de ter
men. planul pe prime

le patru luni din acest
an la indicatorul pro
ducție marfă indus
trială. Avansul de
timp ciștigat creează
posibilitatea ca. pină
la finele lunii aprilie,
aceste unități să rea

lizeze suplimentar o
producție marfă in va
loare de peste 21 mi
lioane lei și însemna
te economii de ener
gie electrică și com
bustibil. (Petru Necula).

Centrala industrială „Delta Dunării"
Antrenați tn între
cerea socialistă in
cinstea zilei de 1 Mai.
oamenii muncii de la
Centrala
industrială
„Delta Dunării" Tul-

cea au raportat reali
zarea înainte de ter
men a planului la
producția marfă in
dustrială pe primele
patru luni ale acestui
an. Avansul ciștigat le

va permite să reali
zeze. pînă la finele acestei luni, o produc
ție suplimentară in
valoare
de
peste
25 000 000 lei. (Neculai Amihulesei).
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SEMĂNATUL - ÎN RITM MAI ÎNALT,
DE CEA MAI BUNĂ CALITATE!
Județele Argeș
și Dîmbovița au terminat
semănatul porumbului
Mobilizați de organele și organizațiile de partid, utilizînd cu
eficientă maximă întregul potential uman și baza tehnico-materială
de care dispun, mecanizatorii, țăranii cooperatori, lucrătorii între
prinderilor agricole de stat, specialiștii din unitățile agricole ale
județelor Argeș și Dîmbovița au încheiat, in ziua de 22 aprilie,
insămințarea porumbului boabe pentru consum pe toate suprafe
țele planificate, punind astfel baze temeinice obținerii unor pro
ducții sporite in acest an.
In telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu de către
Comitetul județean Argeș al P.C.R. se menționează că, tradueînd
în viață orientările și indicațiile date de secretatul general al
partidului la recenta plenară a C.C. al P.C.R.. toți oamenii muncii
de pe ogoare au muncit cu dăruire și abnegație, au folosit la
întreaga capacitate tractoarele și celelalte mașini agricole, reușind
să execute toate lucrările de calitate, să respecte normele de den
sitate stabilite prin lege.
La rindul lor, oamenii muncii din agricultura județului Dîmbo
vița raportează tovarășului Nicolae Ceaușescu, odată cu încheierea
insămînțării porumbului, și finalizarea semănatului inului, floriisoaielui și sfeclei de zahăr și își exprimă hotărîrea fermă de a
munci neabătut pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții
agrare, pentru obținerea unor recolte bogate, care să asigure reali
zarea programului de autoconducere și autoaprovizionare terito
rială, a obligațiilor contractuale la fondul de stat.

HUNEDOARA:

La I.A.S. Pietroiu, județul Câlărași, se însâmințează ultimele suprafețe
(imaginea de sus), iar specialiștii controlează operativ calitatea lucrărilor
executate de mecanizatori (imaginea de jos)

Forțele — concentrate

pe terenurile unde se poate insămința
Lucrătorii ogoarelor din județul
Hunedoara, folosind din plin fe
restrele bune de lucru, acționează
cu toate forțele la efectuarea cu
maximă operativitate a pregă
tirii terenului și insămințării po
rumbului. Așa, de exemplu, în
consiliul agroindustrial Orăștie, toa
te mijloacele mecanice au fost con
centrate la lucru in unitățile agri
cole din Lunca Mureșului, unde
starea terenului permite efectuarea
in condiții bune a lucrărilor de
pregătire a patului germinativ și
insămințarea porumbului.
La asociația economică intercooperatistă Orăștie lucra grupat, la
pregătirea terenului, o formație de
14 mecanizatori ; pe ogoarele C.A.P.
Turdaș — o formație de zece
mecanizatori, iar la C.A.P. Pricaz — o formație de opt mecaniza
tori. In aceste formații de lucru am
întilnit tractoriști din unitățile agricole Beriu, Orăștioara de Sus,

CLUJ:

Dînc, Mărginești și Jeledinți veniți
în sprijinul unităților din Lunca
Mureșului. „Concentrarea tuturor
forțelor umane și mecanizate pe
terenurile mai nisipoase sau mai
zvîntate constituie o condiție de
bază pentru impulsionarea insă
mințării porumbului în această pe
rioadă — ne spunea ing. Alexan
dru Roșu, directorul S.M.A. Orăș
tie. Deși timpul e foarte înaintat,
din cele peste 1 200 hectare prevă
zute a fi insămințate cu porumb în
acest an am realizat doar 10 la
sută. E drept că avem in bună mă
sură terenul pregătit, dar de acum
înainte trebuie să folosim orice oră
bună de lucru pentru a încheia cit
mai repede insămințatul. Azi, joi,
deși e rece, a ieșit soarele și in
trăm pe un front mai larg de lu
cru la semănatul porumbului și
chiar de azi ritmul va crește cu
mult în intensitate". (Sabin Cerbu,
corespondentul „Scinteii").

Viteze de lucru inegale

Și in Județul Cluj, ploile frecven
te și reci au întrerupt lucrările de
pregătire a terenului și insămînțarea porumbului pe cele 43 000 ha
destinate acestei culturi. Marți însă,
lucrările au fost reluate mai ales
in lunca Arieșului, dar și in alte
zone ale județului. La cooperativa
agricolă Mihai Viteazu, în prima
parte a zilei, președintele consiliu
lui agroindustrial, Împreună cu un
specialist de la direcția județeană
agricolă, cu inginerul-șef și șeful
de fermă au controlat starea boabe
lor de porumb semănate cu o săp-

tămînă în urmă, constatîndu-se că
nu au fost afectate de excesul de
umiditate. Apoi s-au deplasat pe
două sole — una de 26 ha in satul
Cornești, iar alta de 62 ha pe te
rasa a doua a Arieșului, cu un pat
germinativ de o calitate deosebită.
Aici au controlat umiditatea, dînd
apoi cimp liber celor 5 semănători.
De remarcat că în această unitate
aproape întreaga suprafață de
240 ha destinată porumbului a fost
pregătită în cele mai bune condiții
cu agregate complexe și erbicidată.
Mecanizatorii
Maxim
Mesaroș,

Bayko Iuliu, Vaier Trîncă, Ga vrii
Cordoș și ceilalți au lucrat pînă Ia
lăsarea serii, însămințind aproape
30 ha.
Miercuri, semănatul a fost reluat
și in cooperativele agricole din Că
lărași. Plăiești și Moldovenești, care
fac parte din consiliul unic Mihai
Viteazu. Dealtfel, in aceste unități,
mai bine de 80 la sută din supra
fețele destinate culturii porumbului
au fost pregătite și erbicidate. în
corfsilîul unic Cîmpia Turzii — in
cooperativele agricole din Luna,
I.uncani. Viișoara, Triteni ș.a. — se
lucra la semănatul porumbului sub
stricta supraveghere a specialiști
lor. De fapt, in consiliul unic Cîm
pia Turzii au fost insămințate 1 100
hectare cu porumb și sint asigurate
mijloace mecanice pentru o viteză
zilnică de 980 ha la pregătirea te
renului și 640 ha la semănat. Lu
crările sint avansate și în consiliul
agroindustrial Mihai Viteazu, unde
au fost insămințate 465 hectare,
Mociu — 385 hectare, Aghireșu
273 hectare etc. Aflăm că unele uni
tăți cooperatiste, cum sint cele din
Luna și Cîmpia Turzii, au și în
cheiat semănatul porumbului, iar în
cooperativele agricole Viișoara,

CA UN POM ÎN PRIMĂVARĂ...
(Urmare din pag. I)

350 hectare cy finețe na
turale să fie — prin între
ținerea acestora, prin re
coltarea la timp și in bune
condiții — cu mult mai
mare decît pină acum, și
de calitate superioară. în
felul acesta, creșterea oilor
de rasă țigaie. cărora le
priește pășunatul aici, la
curbura Carpaților (550
hectare izlaz) va deveni în
viitorii ani o sursă de ciștiguri de prim ordin.
Un timp am mers printre
viile în care bărbați și fe
mei cercuiau corzile, pregătindu-le pentru rodul acestui an ; soarele încălzea
plăcut, era în aer dor de
viață ; pe șesurile înguste
din vale griul zimbea fra-‘
ged ; se auzea vuiet de
tractoare la semănat. Am
stat de vorbă cu oamenii ;
pe multi ii cunoșteam. în
vățasem împreună la școa
la primară ; erau bucuroși
de muncă, conștienti de
necesitatea și posibilitatea
unor recolte mai bogate,
care să le fie de folos lor
și întregii țări. Notez aici
numele cîtorva cu care
cooperativa agricolă de
producție din Mărgăriteștii Rimnicului se mindrește, ca fiind dintre cei

mai harnici : Gheorghe
Doloiu — brigadier. Mari
nara Voicu, Nicu Alexe,
Ilinca Boțea, Gheorghe
Robi. Olimpia Berechet,
Gheorghe Șoimaru, Eugen
Robi, Stela Cristea. Stan
Băețelu.
Fără-ndoială, conștiința
unei națiuni stă în suma
conștiințelor
individuale,
fiecare om în parte tre
buind să răspundă cu fapta
sa mereu mai bună, mai
de calitate, la dezvoltarea
armonioasă a societății, la
progresul său cit mai ra
pid, Aceasta ar fi ideea
principală a activității pri
măriței Florica Vlad. Pro
fesoară de limba și litera
tura română, avînd perma
nente preocupări culturale,
ea, împreună cu comitetul
de partid și biroul execu
tiv al consiliului popular
comunal, dă o atenție deo
sebită treburilor sociale și
economice ale comunei. Pe
primul loc se află, am în
țeles, mobilizarea locuito
rilor la muncile agricole,
la acțiunile obștești, la în
deplinirea
contribuțiilor
comunei pentru constitui
rea fondului central de stat
(la care cele trei sate aduc
nu mai puțin de 90 tone
carne. 200 bl lapte. 420 000
ouă, 7 tone de lină etc).

SIBIU : Produse
peste plan la export
Hotărît să se situeze și în acest
an pe un loc de frunte in între
cerea socialistă, colectivul între
prinderii de piele și marochinărie
„13 Decembrie" din Sibiu depune
eforturi stăruitoare pentru înde
plinirea in cele mai bune condiții
a planului la export. De la începutul
anului și pină in prezent au fost
livrate partenerilor externi articole
de marochinărie și încălțăminte,
peste sarcinile stabilite prin plan,
în valoare de 19,5 milioane lei. O
contribuție deosebită la aceste reali
zări a adus-o colectivul noii secții
de marochinărie din Săliște, care,
printr-o bună organizare a lucru
lui, ca și prin aplicarea unor teh
nologii noi de fabricație, a reușit
ca, in mai puțin de un an de acti
vitate, peste 50 la sută din volumul

Una din bucuriile locuito
rilor și, desigur, a primă
riței : s-au balastat — prin
munca lor și cu ajutorul
Direcției de drumuri și po
duri a județului Buzău
(director Nicolae Vasilescu,
deputatul județean al co
munei) — 10 km drumuri
comunale și sătești, reu
șind, astfel, să scape de
nesfîrșitele gropi și no
roaie. S-a început, de ase
menea, asfaltarea șoselei ce
străbate centrul civic al co
munei, venind in întîmpinarea modernizării drumu
lui județean ce leagă Va
lea Rimnicului de cea a
Slănicului. Locuitorii aces
tor meleaguri beneficiază
azi de transporturi auto
(șase curse pe zi, dus-intors) ; în copilăria mea,
drumul pină la Rimnicu
Sărat îl făceam pe jos,
desculți, timp de 5—6 ore,
iar un car cu boi, pe dru
murile pieptișe și desfun
date, ajungea in 10—15 ore!
Trecute vremi, triste adu
ceri aminte.
Da. alte zile sint azi pe
meleagurile mele natale ;
oamenii trăiesc mai bine,
sint curat îmbrăcați, in
gospodărie au ceea ce le
trebuie ; radioul și televi
zorul. cartea și ziarul sint
lucruri obișnuite ; conștiin

total al produselor sale să fie des
tinate exportului. (Nicolae Brujan).

CARIERA CÎMPU
LUI NEAG : 30 000 tone
cărbune peste prevederi
In cinstea apropiatei zile de 1
Mai, participanții la acțiunea de în
trajutorare muncitorească „Huilă
— Cimpu lui Neag" muncesc cu
multă dăruire pentru a spori zi de
zi cantitatea de cărbune extras.
Astfel, ei raportează realizarea,
peste prevederi, a 30 000 tone huilă
cocsificabilă și descopertarea supli
mentară a 41 000 mc steril. înfruntind timpul rece și ploile, partici
panții la acțiunea „Huilă — Cimpu
lui Neag" sint deciși să obțină noi
rezultate in cadrul întrecerii, pen
tru a da patriei cantități sporite de
cărbune. (Sabin Cerbu)

ța de sine, de rolul muncii
lor sălășluiește în fiecare
cetățean. Oamenii gindesc
îndrăzneț despre muncă și
viață, hotărăsc și acțio
nează pentru fericirea lor,
pentru bunul mers al ob
știi, Școala, căminul cul
tural și biblioteca (peste
600 de cititori) sint in
stituții de referință. For
mații culturale și artistice,
între care echipa de dan
suri feminine laureată a
Festivalului național „Cîntarea României", cu susți
nută activitate, întrețin
dragostea pentru frumos și
tradiție. iar intelectualii
comunei (amintesc aici pe
Ștefan Mănescu. Maria Mihăilolu. Teodor Doloiu. Irimia Vlad. Constantin Constantinescu)
dăruiesc o
bună parte din timpul lor
activităților educative, con
tribuind. astfel, la continua
înflorire a . vieții aici, in
satele noastre, care-și tră
iesc abia acum adevărata
tinerețe. Toate acestea imi
dau o satisfacție adincă și.
de fiecare dată cind dorul
mă cheamă spre dealurile
copilăriei, sufletul meu în
florește asemeni unui nom
primăvara,
legănîndu-se
sub soarele proaspăt, în
vingător.

BRĂILA : Realizările
docherilor
Apropiata sărbătoare de la 1 Mai
găsește pe oamenii muncii de la
Grupul de exploatare flotă și
porturi Brăila angajați cu toate for
țele în întrecerea socialistă pentru
depășirea indicatorilor de plan.
Astfel, la indicatorul trafic portuar,
docherii brăileni au îndeplinit pla
nul pe patru luni ale acestui an,
estimindu-se depășirea acestuia,
pină la 1 Mai, cu peste 135 000 tone.
Pină in prezent, productivitatea
muncii a crescut cu 850 lei pe o
persoană. Totodată, pină la sfîrșitul
acestei luni, se prelimlnă depășirea
planului Ia indicatorul manipulări
mărfuri pe întreaga perioadă care
a trecut de la începutul anului cu
180 000 tone, iar la producția netă
cu 1.6 milioane lei. (Corneliu
Ifrim).

Luncani, Triteni se insămînțează
ultimele suprafețe. Pînă in seara
zilei de 22 aprilie, pe ogoarele jude
țului Cluj s-au semănat 4 375 hec
tare cu porumb, din care aproape
3 500 hectare în cursul zilei de joi.
Situația nu poate fi socotită însă
mulțumitoare, mai ales dacă ținem
seama de timpul înaintat și de mij
loacele mecanice din dotarea unită
ților care ar trebui să realizeze, in
condiții normale, o viteză zilnică de
pfiSte 6 000 de hectare peritfu ca 'se■mSnatur porumbului să se închăiein 6—8 zile bune de lucru. Aceasta
cu atit mai mult cu cit cea mai
mare parte din suprafața destinată
culturii porumbului a fost pregătită
pentru însămințare și erbicidată. Se
cer depuse eforturi mai mari în
consiliile agroindustriale Dej, Gher
la. Bonțida, ca și in celelalte unde
ritmul nu este satisfăcător, deși
dispun de suprafețe mari. Direcția
județeană a agriculturii a luat noi
măsuri pentru concentrarea forțe
lor mecanice pe terenuri mai zvintate menite a valorifica mai bine,
in condițiile acestei primăveri po
tențialul tehnic din dotare. (Ale
xandru Mureșan, corespondentul
„Scinteii").

Sarcinile și angajamentele asumate
în întrecere - exemplar îndeplinite
Prezentăm în continuare rezultatele obținute în întrecerea socia
listă pe primul trimestru al anului in curs de alte colective de oameni
ai muncii din industrie, transporturi, construcții, agricultură, circulația
mărfurilor și unități prestatoare de servicii pentru populație.
Potrivit rezultatelor obținute și procentajului general stabilit pe
baza îndeplinirii planului la indicatorii prevăzuți în criteriile de orga
nizare a întrecerii, în cele trei luni care au trecut din acest an *) pe
primele locuri se situează :
IN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE
PE BAZA DE CĂRBUNE
Locul 1 : întreprinderea „Electrocentrale" Deva cu 149,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1,3 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul de
putere la dispoziția sistemului
energetic național : cheltuielile pre
văzute in buget au fost reduse cu
25,3 la sută, iar consumul de
energie electrică pentru consumul
propriu tehnologic cu 0,9 la sută.
IN DOMENIUL EXTRACȚIEI
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR
Locul I : Exploatarea minieră
Baia Sprie cu 791,8 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 10,7 la sută la pro
ducția netă, 1 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată. 15,4 la
sută la volumul de pregătiri mi
niere. 10.7 la sută la productivita
tea muncii ; cheltuielile totale pla
nificate la 1 000 lei producțle-marfă
au fost reduse cu 2,7 la sută, iar
cele materiale cu 8,8 la sută.
Locul II : întreprinderea minieră
Bălan.
Locul III : întreprinderea minieră
Baia de Arieș.
IN INDUSTRIA
PRELUCRĂRILOR METALURGICE
Locul I : întreprinderea „Cablul
românesc" Ploiești cu 706,1 puncte.
' Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 22,2 la sută la pro
ducția netă, 4.4 la sută la export,
4,6 la sută la producția fizică, 16,5
Ia sută la producția-marfă vîndută
și încasată, 38,1 la sută la benefi
cii, 16,5 la sută la productivitatea
muncii ; consumurile normate de
energie electrică și combustibili au
fost reduse cu 3,5 la sută, iar cele
de materii prime și materiale de
bază cu 0,1 la sută.
Locul II : Combinatul metalurgic
Cimpia Turzii.
IN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE
DE MAȘINI-UNELTE,
MECANICA FINA ȘI SCULE,
ECHIPAMENT SPECIAL
Locul I : întreprinderea de apa
rate și utilaje pentru cercetare
București cu 1 075,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 24,5 la sută la pro
ducția netă. 5,1 la sută la producția
fizică. 6,9 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată. 24,5 la
sută. La productivitatea muncii ; uni
tatea p realizat depășiri ,ijnportante
'la 'berfencii ; consumuri® normate
de materii prime și materiale de
liază au fost reduse cu 7,4 la sută,
iar cele de energie electrică și com
bustibili cu 7,5 la sută.
Locul II : întreprinderea ..6 Mar
tie" Zărnești, județul Brașov.
Locul III : Fabrica de prelucrări
mecanice și construcții metalice Ro
șiorii de Vede, județul Teleorman.
IN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA CAUCIUC
ȘI MASE PLASTICE
Locul I : întreprinderea de anve•) Indicatorii privind produc
ția nelă, productivitatea muncii,
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe două luni.

lope „Victoria" Florești, județul
Prahova, cu 978,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți eu : 4,4 la sută la pro
ducția netă, 1,5 la sută la export,
3.2 la sută la producția fizică. 4,4
la sută la producția-marfă vindută
și incasată, 1,5 la sută la producti
vitatea muncii, 20.4 la sută la bene
ficii, 48 la sută la livrări de mărfuri
la fondul pieței ; consumurile nor
mate de materii prime și materiale
de bază au fost reduse cu 4.7 la
sută, iar cele de energie electrică
și combustibili cu 1,8 la sută.
Locul II : întreprinderea „Ener
gia" Constanța.
Locul III : întreprinderea „Prodcomplex" Tirgu Mureș.
IN DOMENIUL PRELUCRĂRII
LEMNULUI
Locul I : Întreprinderea de mobi
lier și decorațiuni „Heliade" Bucu
rești cu 915,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 13,1 la sută la pro
ducția netă, 17,3 la sută la produc
ția fizică, 21,1 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată, 15,6 la
sută la productivitatea muncii. 9,2
la sută la beneficii; au fost reduse
consumurile normate de materii
prime, materiale de bază, energie
electrică și combustibil.
Locul II: întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București.
Locul III: Combinatul de pre
lucrarea lemnului Oradea.
IN INDUSTRIA
PIELĂRIEI, CAUCIUCULUI
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele
și încălțăminte „Pionierul" Bucu
rești cu 916 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 7.7 la sută la pro
ducția netă, 7,6 la sută la export,
2,6 la sută la producția-marfă vin
dută și încasată, 6,6 la sută la pro
ductivitatea muncii. 3,2 la sută la
beneficii, 52,2 la sută la livrări de
mărfuri la fondul pieței; consumu
rile normate de energie electrică
și combustibili au fost reduse cu
9,9 la sută, iar cele de materii pri
me și materiale de bază cu 0,6 la
sută.
Locul II: întreprinderea de piele
și marochinărie „13 Decembrie"
Sibiu.
Locul III: întreprinderea de piele
și încălțăminte „Progresul" Bucu
rești.
IN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : întreprinderea de con
fecții Suceava cu 226,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 1,7 la sută la pro
ducția netă, 1,2 la sută la export,
2.3 la sută la producția fizică, 2,9
la sută la productivitatea muncii;
unitatea a realizat sarcinile de plan
la beneficii și s-a încadrat în ni
velul planificat al cheltuielilor to
tale și materiale la 1 000 lei producție-marfă.
IN DOMENIUL PRODUCȚIEI
ȘI INDUSTRIALIZĂRII PEȘTELUI
Locul I : întreprinderea piscicolă
Zau de Cîmpie, județul Mureș, cu
1 388 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 31,6 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată, 14
la sută la productivitatea muncii;

unitatea a realizat depășiri impor
tante la producția netă și beneficii;
consumurile normate de materii
prime și materiale de bază au fost
reduse cu 1 la sută.
Locul II: întreprinderea de in
dustrializarea peștelui Tulcea.
ÎNTREPRINDERI de stat
PENTRU CREȘTEREA
ȘI INGRAȘAREA PORCILOR

Locul I : Combinatul pentru pro
ducerea și industrializarea cărnii de
porc Timiș cu 282 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 14,9 la sută la
producția fizică de carne, 2,3 la sută
la livrări de carne de porc la fondul
de stat, 4,4 la sută la efectivele de
animale la sfîrșitul perioadei, 14,8
la sută la beneficii; cheltuielile pla
nificate la 1 000 lei producție-marfă
au fost reduse cu 4.6 la sută.
Locul II : Combinatul pentru pro
ducerea și industrializarea cărnii
de porc Ialomița.
Locul III: întreprinderea de stat
pentru creșterea și ingrășarea por
cilor Bacău.

IN TRANSPORTURI FEROVIARE
— DEPOURI DE CALE FERATA
Locul I : Depoul Fetești cu 176
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 8,5 la sută la uti
lizarea mijloacelor de transport, 1,3
la sută la productivitatea muncii;
unitatea s-a încadrat in sarcinile de
plan privind costul la 1 000 t. br. km
echivalent și. a realizat volumul ,
reparații planificate; consumul n<i
mat de combustibil și energie elec
trică a fost redus cu 0,4 la sută.
Locul II: Depoul Galați.
Locul III: Depoul Piatra Olt.

IN DOMENIUL
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR —
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE
CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata pentru
mărfuri textile-incălțăminte Timi
șoara cu 535 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu: 6,3 la sută la vo
lumul livrărilor de mărfuri pe un
lucrător, 3,9 la sută la livrări de
mărfuri cu ridicata; unitatea a în
registrat depășiri importante la be
neficii; cheltuielile de circulație
planificate la 1 000 lei livrări au
fost reduse cu 11 la sută.
Locul II: întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata pentru pro
duse alimentare Sibiu.
Locul III: întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata pentru pro
duse metalo-chimice Pitești.

IN DOMENIUL
GOSPODĂRIEI DE LOCUINȚE
ȘI PRESTĂRI IN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con
strucții, reparații, administrare locativă Brașov cu 635,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 2,1 la sută la înca
sări din activitatea de producție șl
prestări de servicii, 0,4 la sută
la volumul lucrărilor de întreține
re, reparații curente și prestări in
construcții, 31,4 la sută la prestări
servicii pentru populație, 33 la sută
la beneficii; cheltuielile totale pla
nificate la 1 000 lei producție-prestații au fost reduse cu 2,4 la sută;
consumurile normate de combusti
bili și energie electrică au fost
reduse cu 3,2 la sută, iar cele de
materii prime și materiale cu 0,3
la sută.
«.
(Agerpres)

AUTOAPROVIZIONAREA
0 îndeletnicire utilă, rentabilă:

CULTIVAREA CIUPERCILOR <•»

lntr-un număr trecut al ziarului („Scinteia" nr. 12328) am publicat
opinii ale specialiștilor și producătorilor care pledau pentru dezvoltarea
culturii ciupercilor, arătînd că se pot obține recolte bune fără amenajări

speciale, fără cheltuieli mari. In rindurile ce urmează prezentăm expe
riența unor cultivatori individuali privind producerea de ciuperci in spații
restrinse din propriile gospodării.

Largi posibilități și cerințe pe piața internă, ca și la export
In ciupercăriile intreprinderilor agricoie de stat s-au produs, în ul
timii doi ani, ceva mai mult de
1 200 tone de ciuperci. Și pentru
anul acesta sint planificate tot 1 200
tone, la care se adaugă și canti
tățile produse de cooperativele agricole de producție, precum ți
cele, mai modeste, realizate de cul
tivatorii individuali.
Totalul acestor producții este insă
departe de a fi satisfăcător, de a

Cuvintul
„Am început cu cîteva
ghivece și am descoperit...
avantajele autoaprovizionării"
Am început mai mult în glumă. In
iarnă, fiind in concediu, mi-am pro
curat miccliu și l-am pus in cinci
ghivece. Nu le-am dat prea mare
atenție, le-am mutat de colo-colo, pe
balcon, in boxă, in spălătorie. După
un timp, soția m-a avertizat că tre
buie să-mi culeg „recolta". Nu mi-a
venit a crede ochilor cind am văzut
ghivecele pline cu ciuperci. Am cu
les de vreo șase ori pină acum. Toată
familia caută noi rețete de prepara
re, incintată că putem să mincăm
ciuperci produse in casă. Bineinteles
că am stîrnit interesul vecinilor, co
legilor și prietenilor, care vor să de
vină, și ei, cultivatori de ciuperci. în
ce mă privește, voi extinde, deocam
dată, „suprafața" la... un metru pă
trat. Mai tirziu, la mai mult. (Ing.
Virgil Moldovan, Aleea Ghencea nr.
1, București).

reflecta posibilitățile mari de cul
tivare a acestei plante, posibi
lități existente nu numai in în
treprinderile de stat și coopera
tivele agricole, ci și în oricare
altă unitate ce dispune de ma
terialele necesare substratului nutri
tiv ; in gospodâriile-anexâ ale intre
prinderilor, ale alimentației publice,
precum și in gospodăriile cetățenilor.
Acest lucru este subliniat de fap-

tul că, pe baza unui program spe
cial privind această cultură, au fost
stabilite măsuri care prevăd ca, la
sfîrșitul cincinalului, producția anuaiă de ciuperci să ajungă la
50 000 tone. Aceasta în interesul
îmbunătățirii aprovizionării pieței in
terne și al creării unor disponibili
tăți pentru export, ciupercile fiind
foarte căutate și bine cotate pe
piața mondială.

și argumentele — cultivatorilor
„0 ocupație plăcută și folo
sitoare în timpul liber"
Mi-am amenajat, la locuința pe
care o ocup, o mică seră de 6 mp,
in care cultiv trandafiri și garoafe,
ocupindu-mi astfel plăcut timpul li
ber. Am văzut insă că unii colegi au
pe-acasă mici ciupercării, din care
culeg cantități deloc neglijabile, ceea
ce constituie o sursă in plus de apro
vizionare cu un aliment atit de gus
tos si hrănitor. M-a.ni hotărit ca din
cei 6 mp de seră, pe care ii am, doi
să-l consacru ciupercilor. Ml-am și
procurat miceliul necesar. (Ștefan
Iordăchiță, medic de circumscripție,
comuna Balcani, județul Bacău).

Nepretențioase și prolifice
In toamna anului trecut am culti
vat. experimental, un metru pătrat
cu ciuperci pe suport din făină de
ciocălâi de porumb. Deși este o su
prafață atit de mică, sint foarte mul
țumit de producția realizată, canti
tatea obținută in perioada de recol-

tare depășind consumul familiei, ast
fel că dau și prietenilor. Cind se va
termina recoltatul de pe acest metru
pătrat, voi face un pas înainte : îm
preună cu doi colegi, interesați de
această nouă îndeletnicire, am pre
gătit o pivniță de circa 10 mp in ve
derea cultivării ciupercilor. (Viorel
Domșa, str. Septimiu Albini 99. ClujNapoca).

„Ogorul" - 1 metru pătrat.
Recolta — 16,5 kg ciuperci
Ca incepător, am cultivat cu pleurotus o suprafață de un metru pă
trat, Intr-o încăpere aflată în subso
lul locuinței. Am folosit talaj de
brad, in amestec cu hirtie dc ziar și
cîrpe vechi, adăugind 3 kg orz și
pastă de var, așa cum mi-au reco
mandat specialiștii de la ferma
Mogoșoala. Spre uimirea și bucu
ria mea, de pe micul „ogor" am cules
nu mai puțin de 16.5 kg ciuperci, in
patru tranșe. Am constatat, astfel,
că este o preocupare interesantă și
utilă, la indemina oricui. (Constantin
Aștefănoaie, tehnician mecanic auto,
str. Dionisie Fotino nr. 29, București).

Cîteva sfaturi
practice
— Ce condiții sint necesare
pentru cultivarea ciupercilor ?
• Un spațiu aerisit, ferit. Acest spațiu poate fi in pivniță,
in garaj, in pod sau in oricare
altă parte a locuinței, grădinii
sau curții.
• Un substrat nutritiv, așezat
într-o lădiță de lemn sau din
material plastic, in saci de
polietilenă ori pur șl simplu pe
pardoseală. în funcție de soiul
pe care vrem să-l cultivăm și
de posibilitățile cele mai la îndemină, acest strat poate fi
format din paie, hirtie. rume
guș, gunoi de grajd, talaș etc.
• Miceliu, care se poate pro
cura, pe bază de comandă anti
cipată. direct de la ferma nr. 5
Mogoșoaia — pentru toate cele
6 soiuri — contra cost. Prețul
unei role este de 14—25 lei. iar
pentru ciuperca albă — de la
C.A.P. Stolcănești — în aceleași
condiții.
• Priceperea, care se poate
căpăta de la alti cultivatori sau
urmfnd cursurile, cu durata de
o lună, inițiate de Filiala pen
tru pregătirea cadrelor din hor
ticultura, cu sediul in comuna
30 Decembrie, județul Giurgiu
(tel. 14 59 39). Prima serie începe
la 3 mai. în același scop, se
află sub tipar, la editura „Ce
res", cartea „Producerea ciu
percilor", cuprinztnd îndrumări
pentru cei interesați.

Grupaj realizat de
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condiții ale eficienței muncii politico-educative

DIVERS I

I

„Zodiac"

solar

Am scris, la timpul potrivit,
despre originala instalație de
transformare a energiei solare in
energie termică pentru încălzi
rea apei menajere in trei din
tre modernele hoteluri din sta
țiunea maritimă „Saturn". Am
primit ieri vestea că i-a venit
acum rîndul și satului de vacan
ță „Zodiac",. din stațiunea „Ju
piter", să intre in... zodia Soa
relui. Aici se construiește o
mare instalație cu o suprafață
de captare a razelor solare de
700 metri pătrați, care va fur
niza apa caldă la robinet și du
șuri pentru turiști. Cind ? Chiar
in apro.piatul sezon estival.

I
I
I

I

Curai
| și promptitudine
In satul Comoara, care apar
ține de Drăgănești Vlașca, ju
dețul Teleorman, o fetiță de
cițiva ani, lăsată fără suprave
ghere, s-a jucat cu chibriturile
lingă o glugă de coceni. Cum
bătea și vintul, focul a izbucnit
violent, amenințind nu numai
casa părintească, ci și gospodă
riile din jur.
Primii care au observat in
cendiul au fost elevii clasei a
VIII-a de la școala generală din
apropiere. Imediat, școlarii au
dat fuga și au început bătălia
cu flăcările, pe care le-au loca
lizat, le-au stins. Pentru inter
venția lor promptă și curajoasă,
părinții, dascălii și sătenii le-au
adresat cele mai călduroase fe
licitări.

I
I
I
I
I

Pe primul plan al priorităților mun
cii politico-educative se situează, in
aceste săptămini, aspectele esențiale
privitoare la cultivarea spiritului de
responsabilitate socială, a hotăririi de
a realiza axemplar sarcinile de plan
în al doilea trimestru și. în acest
context, întărirea ordinii și discipli
nei, in spiritul prevederilor decre
tului Consiliului de Stat. In aceas
ta am putea sintetiza esența conclu
ziilor desprinse din discuția pur
tată la Comitetul municipal de
partid Iași. Iar investigația între
prinsă în principalele întreprinderi
ale orașului confirmă tot mai inten
sa utilizare în acest sens a întregii
game a mijloacelor muncii politicoeducative.
La Combinatul de fibre sintetice,
organizațiile de partid, sindicale și
de U.T.C. pun accentul în activitatea
lor pe sarcinile specifice ce revin
fiecărui atelier și formație in funcție
de condițiile concrete. Merită relevat
faptul că aici se consideră, pe drept
cuvint, că cerințele formulate în
decret au un caracter permanent,
astfel incit aplicarea lor trebuie să
polarizeze permanent atenția colec
tivului. La secția fibre II și in alte
secții se analizează periodic modul
în care sint îndeplinite planurile de
măsuri care cuprind prevederi atit cu
caracter politico-educativ. cit și tehnico-administrativ. privind deopotrivă
organizațiile de partid, sindicale, de
U.T.C., cit și cadrele tehnice de con
ducere.
La întreprinderile „Nicolina" și
„Țesătura", problemele întăririi dis
ciplinei sint dezbătute sistematic în
adunări generale deschise ale orga
nizațiilor de partid. Dacă în unitățile
menționate numeroși muncitori ne-au
relatat cu satisfacție despre spiritul
combativ în care s-au desfășurat
discuțiile, în alte locuri, de pildă. în
unele secții ale întreprinderii meta
lurgice și întreprinderii de mașini
agregat și mașini-unelte speciale
(I.M.A.M.U.S.), „dezbaterile" au con
stat în simpla prezentare a prevede
rilor decretului, fără investigarea
cauzelor care au determinat cele mai
frecvente încălcări ale disciplinei în
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de gol
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In timp ce oamenii, după o zi
de muncă, dormeau la ora aceea
tirzie din noapte, Stelian Tănase
din Ploiești s-a dat jos din pat,
s-a îmbrăcat., a ieșit din casă și
s-a furișat in gospodăria lui Alexandru Apostol, de unde a fu
rat un cal. Cum nu știa să că
lărească, Tănase s-a gindit să
facă rost și de o căruță. A gă
sit-o in curtea lui Constantin
Boarcăș, a inhămat bidiviul, i-a
dat bice și nu s-a mai oprit
pină la oborul din Mizil.
— Cit ceri pe cal ? — l-a intrebat un amator să-l cumpere,
— Nu-l dau decit cu căruță
cu tot.
In acel moment, calul parcă
s-a trezit din somnolență și a
început să necheze și să zvirle
din copite, astfel că Tănase,
oricît s-a străduit, n-a putut
să-l mal strunească.
Așa a atras atenția unui lu
crător de miliție care l-a între
bat de sănătate. După cum ne
informează procurorul St. Bocăneț, făptașul a fost condamnat
la un an și opt luni închisoare.
Sentința a rămas definitivă.

I
I

După ce-și făcuse

I

Moașă de ocazie

I
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O femeie tinără, Georgeta H„
abia trecută de 30 de ani, a fost
internată in spital in stare foar
te gravă. Cu toate strădaniile
medicilor, n-a mai putut fi sal
vată.
Verdictul medicilor : moartea
a fost provocată de întreruperea
cursului normal al sarcinii prin
metode empirice.
Deși n-a existat nici un indi
ciu asupra făptașului sau făpta
șei, in urma unor ample și mi
nuțioase investigații întreprinse
de serviciul judiciar al Miliției
municipiului București s-a dat
de un fir. La capătul lui a fost
descoperită Maria Petroianu din
București, strada Vaselor 30, de
profesie tehnician constructor,
care, ajutată de o prietenă, de
meserie proiectantă, a făcut-o
pe... moașa de ocazie. Acum sînt
chemate să dea seamă in fața
legii.

Odiseea
unui vagon
La Baza județeană de aprovi
zionare tehnico-materială din
Galați a fost încărcat cu tablă
inox vagonul 00535174—2779. Va
gonul trebuia să ajungă la Com
binatul de prelucrare a lemnu
lui din Blaj. Dar de la Galați
spre Blaj vagonului cu pricina
i-a fost sortită o rută incredibi
lă, pe parcursul căreia a fost
manevrat prin tot felul de gări,
triaje și linii moarte din Sucea
va. Cimpia Turzii, llva Mică,
Pașcani... Numai la Blaj, in gara
de destinație, nu i-a fost dat să
ajungă. Înțepenit in gara Anieș,
de pe raza județului BistrițaNăsăud, cineva a dat dispoziție
ca tabla inox să fie dată jos. A
fost descărcată, iar o parte din
ea a și dispărut.
De cit timp credeți că durează
odiseea vagonului plimbăreț 2
Faceți singuri socoteala : de la
27 decembrie
1980 (una mie
nouă sute optzeci). Restul cal
culelor — cu urmările de rigoare — să le facă cei in drept.
Rubrică realizată de

Petre POPA

formația respectivă. Uneori s-a uitat
a se aminti măcar numele celor aflați
in permanent conflict cu normele
disciplinei.
Dealtfel, persistenta rutinei si for
malismului se vădește și in alte as
pecte ale muncii politico-educative.
Am cutreierat un șir de secții a'e
întreprinderii metalurgice, IUPSR,
la scurt timp după publicarea noi
lor reglementări și. recent, din
nou. Date fiind ponderea consi
derabilă a instalațiilor cu grad ridicat
de dificultate in exploatare, ca și

calcule privind pagubele determinate
de oprirea doar pentru un minut a
instalațiilor în diferite secții din cauza
unor accidente tehnice, valoarea pro
ducției pierdute din vina celor ce
absentează nemotivat 1 Astfel de
calcule am întîlnit. e drept, la în
treprinderea de prelucrare a maselor
plastice. Dar oare de ce nu se dove
dește mai ..contagioasă" o asemenea
experiență înaintată ? Care este efectul diverselor schimburi de expe
riență in domeniul propagandei vi
zuale cind panouri comunicînd date

Aspecte ale cultivării disciplinei și responsabilității
muncitorești în întreprinderi ale municipiului lași
Acțiuni și inițiative interesante în confruntare cu manifestări
ale formalismului • Intervenții prompte, eficiente, dar și mostre
de inerție organizatorică • Intre toleranța păgubitoare și
exigența preventivă
diferitele încălcări ale disciplinei
tehnologice — deficiențe frecvente în
utilizarea timpului de lucru și agre
gatelor care au dus nu o dată la neindeplinirea unor indicatori de plan —
ne-am fi așteptat ca toate mijloacele
activității politico-educative să fie orientate prompt spre abordarea in
multiple modalități a acestor proble
me de stringentă actualitate. Din
păcate. lucrurile se desfășoară ca și
cum nu ar fi intervenit nimic nou.
Sint incă sporadice inițiativele care
vădesc imprimarea unui spirit inven
tiv muncii politico-educative, reac
ția ei operativă spre tratarea cu vi
oiciune și ascuțiș critic a aspectelor
nevralgice ale ordinii și disciplinei
in întreprinderi. Cit de utile ar fi
fost ediții speciale ale gazetelor de
perete, instantanee fotografice prezenlind instalații funcționind in gol
sau muncitori ce pornesc spre ves
tiare înainte de terminarea schimbu
lui ! Ce utile ar fi fost panouri cu

frapante, sugestive, care dau de
gindit și stimulează spiritul de res
ponsabilitate, continuă să fie „sufo
cate" de noianul „mostrelor" unei
propagande vizuale formale, inexpre
sive, ce comunică doar generalități ?
La întreprinderea metalurgică și la
I.M.A.M.U.S. căutăm să aflăm cum se
desfășoară activitatea politico-educativă la locul de muncă. Să mențio
năm de la început caracterul general,
declarativ al propagandei vizuale. Cit
despre agitatori, zadarnic îi căutăm
in mai multe secții. „Au fost dimi
neața, Acum nu-i găsiți" — ni se
spune. Oare in schimbul II să meargă
totul atit de bine incit prezenta agi
tatorilor a devenit inutilă?
In ultimul timp, birourile organi
zațiilor de bază recent alese din în
treprinderile menționate au pornit
la înlăturarea manifestărilor de for
malism in domeniul muncii politicoeducative ; este însă abia un început...

Prea des sint incă subapreciate
efectele nocive ale unui fals uma
nism. care a făcut ca în une'e secții
ale întreprinderilor „Nicolina" și
I.M.A.M.U.S. să se instaureze un
climat călduț, de tolerantă fată de
abateri, de rabat la exigentă. Cum isi
pot indeplini organizațiile de bază
rolul de forță înaintată, combativă.
cind aici multe luni in sir adunările
generale de partid si birourile orga
nizațiilor de bază din unele secții nu
au luat in discuție comportarea unor
membri de partid care incâlcau siste
matic disciplina sau îngăduiau ca re
petatele angajamente formale ale
..aboiaților la autocritică" să fie urmate de continuarea abaterilor ?
Dimpotrivă, așa cum o ilustrează
sugestiv experiența organizațiilor de
partid de Ia „Țesătura" sau întreprin
derea de prelucrare a maselor plasti
ce (unde numărul absentelor nemoti
vate și al contractelor de muncă
desfăcute s-a redus in ultimul an la
jumătate, iar al sancțiunilor discipli
nare s-a micșorat cu o treime), com
bativitatea partinică, reacția promptă
față de abateri se dovedesc mai
umanitare în esența lor decit molcoma
pasivitate și comoditatea blajină, sub
pulpana cărora încălcările disciplinei
se agravează, pînă cind impun mă
suri „chirurgicale" extreme. Nu au
fost de fapt mai omenoși membrii
de partid de aici care i-au scuturat
zdravăn pe cei care începuseră a se
specializa în rebuturi și chiul, decit
„atotîngăduitorii" de la întreprinderea metalurgică, unde proliferarea
actelor de indisciplină a impus pină
la urmă, in anul trecut, desfacerea
a numeroase contracte de muncă și
retrogradarea altor angajați ?
Viata atestă că propagarea spiritu
lui revoluționar presupune ca inseși
activitatea de propagandă, munca politico-educativă să fie caracterizate
prin spirit revoluționar, prin comba
tivitate partinică. Numai astfel poate
fi asigurată eficienta lor reală.

Tudor OLARU
Manole CORCACI
PROGRAMUL 2
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„Orgolii
O primă cronică a
cărții lui Augustin Buzura, apărută in 1977,
definea ..Orgolii" ca
pe un roman de mo
ravuri. Altă cronică
reținea mai ales cali
tatea și semnificațiile
portretului central și
vedea in conturarea
Si adincirca traiectului
unei crize individuale
și afirmarea dramati
că a unei conștiințe
un mijloc eficient de
luminare a conflictu
lui dintre „forța mo
ralei și morala forței",
instinct primar și spi
ritualitate. primitivism
și inteligență autentică
superioară, lașă adap
tabilitate și orgoliu al
personalității creatoa
re și responsabile,
reprezentaDestinul
fiind
tiv al
cadeprofesor
Cristi
micia
irurg er
un
at de desed

I
I
I

44

Conducătorul auto Balogh An
dras a intrat la bufetul din
Brețcu, județul Covasnâ, de
unde n-a mai ieșit decit după
ce și-a făcut „plinul". Apoi, in
starea de echilibru precar in
care se afla, s-a urcat la vo
lanul autovehiculului 21-CV-1235
și s-a dus spre hanul „Oituz“.
Pe drum a pierdut controlul
volanului și a intrat pe banda
din stingă a șoselei, lovind fron
tal autobuzul 31-B-9011. In urma
coliziunii, partea dreaptă a au
tobuzului a fost distrusă, tn au
tobuz călătoreau 45 de tineri
care se întorceau dintr-o ex
cursie. Cițiva dintre ei au fost
grav răniți.

Confirmările teoriei evoluționiste

COMBATIVITATEA, SPIRITUL REVOLUȚIONAR
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și corespondenții „Scînteii"j

efi
Și contrariat
mașinațiu
n jur, „Oi
iii" Iderrtonstrează 1
tul că Aturnul de
deș“\rămine oricui
oricirid o utopie, i
devărul științific i
laborator se eefe 11
rat și pe -barieăc
vieții. Semnalind
ricolul morții psihice,
al cancerului moral,
mai cumplit decit cel
al maladiei fizice,
„Orgolii" afirmă, oda
tă cu drama — valoa
rea personalității umane plenare și armo
nioase, a omeniei, cu
rajului. demnității și
adevărului, a faptului
că „viitorul depinde
de numărul conștiin
țelor sale".
Ideea
ecranizării
unui atare roman era,
deci, binevenită, pen
tru aspirația de sub
stanța și atitudine in
actualitate a filmului
românesc. Categoric, a
face un film după o
carte atit de complexă
este o întreprindere
extrem de dificilă. Dar
tot atit de categoric
ecranizarea
impune
mai mult ca orice afirmarea răspicată a
uneia (din mai mul
tele posibile) perspec
tive ale considerării ei.
In noua peliculă ro
mânească, producție a
Casei de filme nr. 4,
demersul acesta, ab
solut necesar, nu este
dus pînă la capăt. Au
torul temerarului gest
al adaptării cinemato
grafice, Manole Mar
cus, renunță. firesc,
la unele pagini, situa
ții, idei, operează u^nele comprimări (era

loc și pentru mai
mult și pentru mai
bine — dacă ne gindim la inutilitatea
scenei atit do stingaci
realizate a vizitei mătușii Șoimescu sau. pe
de altă parte, la fap
tul că relația profeso
rului cu fiul său rămine palidă). In di
ficila operație de restructurare a materiei
era necesar a
cărții
reține și impune o
dominantă. a găsi mai

variate echivalențe, cu
cinema toadevărat
grafice, lungilor napagmilor
de
rațiuni,
meditație morală ale
cărții. Filmul oscilea
ză indecis între isto
ria unei cabale, ima
gini de „bestiariu" (acestea compuse cu fi
nețe caracterologică,
cu anume măsură, atestînd efortul adîncirii realismului viziunii
satirice) și conturul
unor conștiințe ; între
situații insuficient ex
ploatate cinematogra
fic și teze afirmate
discursiv.
Evocarea diverselor
medii e făcută. în ge
nere, cu acuratețe și,
uneori, cu suculentă
(imaginea : Valentin
Ducaru,
decorurile :
Petre Veniamin, cos
tume : Oltea Ionescu).
Imaginea „soartei unui om“ sau a mai
multora și a semnifi
cațiilor lor este mai
puțin concludentă —

cinema
■ Inghițitorul
de
săbii :
SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15;
13,30;
15,45;
18;
20,15,
MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
■ Orgolii: VICTORIA (16 28 79) - 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13.30; 15,45;
18; 20,15,
STUDIO
(59 53 15) — 10;
12,30; 15; 17; 19.
■ Semnul șarpelui : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Destinația
Mahmudia :
DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, COSMOS (27 54 95) — 15,30; 17,30;
19,30.
■ Angela merge mai departe : GIU-

PHOGRAMUL 1

filmului lipsindu-i toc
mai surprinderea fio
rului impiicăni și zba
terii umane autentice,
eroii lui re-prezentind
și’nu trăind, emoționînd.
Contrapunctul
temporal al peliculei
nu rezolvă ceea ce în
roman erau fluxurile
pe cit de capricioase
pe atit de concludente
ale conștiinței. Evoca
rea trecutului rămîne,
in film, sub semnul
eposului și nu al pa
tosului unei dialectici
necesare, unei clarifi
cări in actualitate.
In ceea ce privește
interpretarea — susți
nerea interioară a ro
lurilor, capacitatea de
a sugera efectiv, stări,
nu este — poate și din
cauza verbozității —
maximă. Reținem per
sonaje pitorești juca
te mai apăsat de Mir
cea Albulescu, C. Dinulescu, Adina Popa,
mai lejer și realist de
George
Constantin,
Traian Stănescu, Nico
lae Praida. Ne bucu
ră ca întotdeauna intilnirea cu talentul și
personalitatea lui Vic
tor Rebengiuc. ce con
feră profesorului tăce
rile sale expresive și
izbucnirile sale explo
zive unice. Regăsim
in Cristina Deleanu pe
actrița sensibilă și ta
lentată pe care o cu
noaștem și așteptăm
să o vedem în roluri
și mai adevărate. Identificăm in Mirela
Gorea o tinără inter
pretă cu o vocație ie
șită din comun a în
truchipării zbaterii tra
gice. Constatăm cu sa
tisfacție si finețea și
subtilitatea cu care Sil
viu Siăncuiescu trans
formă pe Redman intr-o prezentă umană
pină la un punct mis
terioasă. refuzînd șar
ja și schematismul
compoziției.
Continuind să consi
derăm abordarea pro
zei de valoare ca be
nefică pentru conținu
tul și chiar arta filmu
lui românesc, să subli
niem totodată că adaptarea cinematogra
fică e datoare să fie
o deplină confirmare
a valorii cărții. Un atare succes implică
insă un proces de re
organizare atit de di
ficil și subtil incit echivaieazâ cu un nou
act de creație. Este
tocmai atitudinea de
maximă „fidelitate" pe
care dorim să ne-o
probeze ecranizările și
adaptările cinemato
grafice viitoare.

Natalia STANCU^y

LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, VOLGA (79 71 26) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Grăbește-te încet: PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17.30; 19,30.
■ Neamul Șoimăreștilor : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 13; 16; 19.
■ In 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.
E9 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.
■ Milioanele lui Fairfax : BUZEȘTI
(50 43 58) — 18,15; 20.
9 Bărbații: DRUMUL SĂRII (3128 13)
— 16; 18; 20.
■ Prietenii : FERENTARI
(80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.

Telex
Admiterea In învățământul supe
rior tehnic (consultații) : Chimie
La volan
Emisiune in limba germană
Tragerea Loto
1001 de seri
Închiderea programului
Telejurnal ■ Zilei muncii — fap
tele de muncă ale țării
Actualitatea economică
Film artistic : „Cumpăna". Pre
mieră TV. Producție a casei de
filme trei.
Farmecul muzicii
Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24,
25 și 26 aprilie. In țară : Vremea se
menține rece. Cerul va fi temporar
noros. Vor cădea ploi locale, care vor
avea și caracter de aversă. Vintul va
sufla slab, pină la moderat, prezentînd

Masursle
adoptate
se cer
reanalizate...
Cițiva membri cooperatori de la C.A.P.
Dejești, comuna Vitomirești. județul Olt,
au semnalat că rezul
tatele
economico-financiare obținute de
cooperativă nu sint pe
măsura posibilităților
de care dispune ; avutul obștesc al uni
tății a fost prejudiciat;
președintele acesteia.
Ștefan Ene, a comis
abuzuri și ilegalități.
Din referatul de cer
cetare, în care sînt
consemnate constată
rile făcute la fața lo
cului de către Comi
tetul județean Olt ai
P.C.R., căruia redacția
i-a trimis spre solu
ționare sesizarea, re
zultă că faptele sem
nalate corespund rea
lității. A reieșit că, in
tr-adevăr, in activita
tea din sectoarele ve
getal și zootehnic din
cadrul C.A.P. Dejești
se manifestă neglijen
ță, nu sînt asigurate
furajele necesare pen
tru hrana animalelor.
In schimb, președinte
le cooperativei, Șt.
Ene, se ocupă mai
mult de secțiile-anexă,
in special de cea cie
melană, la care l-a pus
responsabil pe fiul său
și unde și-a încadrat
și soția. 90 la sută din

15,00 Melodii îndrăgite
15,30 Semnăturl !n cartea muncii. Diamante de Maramureș
15,50 Anunțuri și muzică
16,00 Caseta cu imagini
17,00 Stadion — emisiune de actualitate
sportivă
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal ■ Zilei muncii — fap
tele de muncă ale tării
20,25 Concertul orchestrei Filarmonicii
..George Enescu". Dirijor : Mjpiiel
Plasson
(Franța).
Solist :
Ion
Rațiu
22,05 Generația deceniului IX. Pentru
b
nouă
calitate
a
pregătirii.
Dezbatere
22,20 Telejurnal

unele intensificări In sudul și estul ță
rii. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 3 și plus 7 grade, Iar
maximele între 8 și 18 grade, izolat mai
ridicate. Pe alocuri, în regiunile nordi
ce, condiții de brumă. In București :
Vreme rece. Cer temporar noros. Ploi
sub formă de averse. Vînt slab pînă
la moderat. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între 4 și 6 grade, iar cete
maxime între t4 și 17 grade. (Ileana
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

personal fiind, de asemenea, rude ale
sale. S-a confirmat, de
asemenea, că fiul pre
ședintelui C.A.P. folo
sea în interese perso
nale autoturismul de
teren al unității, pe
care l-a și avariat,
fără a se îngriji de re
pararea acestuia și
fără suportarea cheltu
ielilor ;
președintele
C.A.P. a vîndut ilegal
diverse materiale și
produse din unitate.
La cazanele de fabricat țuică nu a existat un registru lin
pentru evidența canti
tăților fabricate (fiind,
totuși, certă lipsa unei
cantități in valoare de
aproape 50 000 lei) ; la
fel și in cazul uiumu
lui predat de cetățeni.
(Uiumul era reținut
după bunul plac al
responsabilului de ca
zan și nu era înregis
trat în evidența con
tabilă. fiind valorificat
fără documente lega
le). Nereguli s-au con
statat și in activitatea
brutăriei.
Dealtfel,
contabilul-șef,
Gh.
Geantă, de 7 ani nu
a efectuat un inven
tar faptic al magaziei
de griu. nu a ținut o
evidență zilnică ope
rativă.
Acestea sînt. în
mare, faptele semna
late și constatate la
fața locului, fapte a
căror gravitate este
evidentă. Dar la capi
tolul „măsuri penii u
îndreptarea
lucruri
lor", în finalul răs-

■ Cununa Petriel: VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
■ Marș asupra Romei ; CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
■ Moscova nu crede în lacrimi :
POPULAR (35 15 17) — 16; 19.
■ Voiam să fiu prima: PROGRESUL
(23 94 10) - 16; 18; 20.
■ 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.
■ 101 dalmațieni — 9; 10,45; 12,30; 16,
Sindbad marinarul — 14,15;
17,45;
19,30: DOINA (16 35 38).
■ Omul puma : GRIVIȚA
(17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, ARTA
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
■ Conversația : EFORIE (13 04 83) —9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
■ Comoara din lacul de argint :
LIRA (317171) — 10; 12; 15,30; 18; 20.

punsului se consem
nează doar că... or
ganele Băncii pen
tru
agricultură
și
industrie alimentara
efectuează revizia de
fond a activității £inanciar-economice a
C.A.P. Dejești (în pa
ranteză fie spus, revi
zie care, oricum, tre
buia făcută) și că
președintele coopera
tivei. Șt. Ene, a fost
sancționat cu vot de
blam.
Dată fiind situația
concretă, stabilită pe
baza cercetării sesizârii, nu era însă necesară o analiză mai
amplă a cazului respectiv, urmată de conduzii și măsuri mal
generale ? Este evident că gravitatea abuzurilor și ilegalități
lor comise de pre
ședintele și contabilulșef ai unității impu
nea examinarea opor
tunității rămînerii lor
in respectivele funcții
și stabilirea răspunde
rii și din punct de ve
dere penal. Iată de ce
așteptăm un nou răs
puns prin care să se
elucideze și asemenea
aspecte.

în conformitate
cu adevărul
Nu ne-am fi oprit
asupra sesizării lui
Gheorghe Ivăniș din
satul Oloșag. comuna
Știuca, județul Timiș,
dacă aceasta n-ar fi

■ Vocile : COTROCENI (49 48 48) —
15,30; 17,45; 20.
■ Școala curajului (III) : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45;
20.
■ Tess : GLORIA (47 46 75) — 9; 12,30;
16; 19,30, FLAMURA (85 77 12) — 9;
12; 16; 19,15.
■ Lanțul
amintirilor :
AURORA
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
■ Emigrantul : MIORIȚA (14 27 14) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
■ Cobra
se
întoarce :
MUNCA
(21 50 97) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 17,45;
20.

teatre
■ Teatrul
Național
(14 7171,
Atelier) : Elegie — 19.

sala

binari genetice se produce în fiecare
Unul din marile evenimente știingenerație o Imensă variabilitate ge
țifice ale secolului al XTX-lea a fost
netică. astfel incit nu există două
apariția teoriei evoluționiste. Desigur
viețuitoare identice, fie plantă, ani
că unele concepții evoluționiste au amal sau om. Așa cum a intuit în mod
părut. mult mai devreme, incă din an
genial Darwin, biologia modernă de
tichitate, dar marele merit al savantu
monstrează că acele viețuitoare care
lui englez Charles Darwin (1809—1882)
prezintă o constelație de gene favo
constă in faptul că. folosind cunoș
rabilă sînt capabile să se adapteze la
tințele epocii în domeniul anatomiei
cele mai variate condiții de mediu,
comparate, embriologiei, paleontolo
deci să supraviețuiască și să asigure
giei. botanicii, zoologiei etc, precum
astfel continuitatea speciei.
și experiența crescătorilor de ani
male și a cultivatorilor de plante, a
încă din deceniul al treilea al se
reușit cu o clarviziune genială să ecolului nostru, genetica populațiilor
laboreze teoria evoluționistă. In ea contribuit Ia fundamentarea mate
sență, această teorie — ale cărei baze
matică a evoluționismului. Biologia
au fost expuse incă din 1859 in lu
moleculară contemporană a făcut, de
crarea lui Darwin „Originea specii
asemenea, posibil studiul evoluției la
lor" — consideră că plantele și ani
nivel molecular, demonstrind astfel
malele evoluează sub influenta a trei
cum au apărut primele gene pe Terra
factori : variabilitate. ereditate și
si cum s-a produs evoluția informa
selecție naturală, astfel că mereu
ției genetice, de-a lungul a aproape
apar specii noi, mai bine adaptate
4 miliarde de ani ; diversificarea in
celor mai diverse condiții de mediu.
formației genetice și formarea de noi
Concepția evoluționistă darvinistă
gene au permis apariția de noi specii,
adică evoluția viețuitoarelor. In felul
a fost o puternică lovitură dată
acesta se explică faptul că în deobscurantismului și misticismului
cursul timpului au apărut mereu noi
pentru că teoria fixității speciilor
conducea inevita
constelații de gebil la o accepțiu
ne, din care nune mistică, de
mai unele au sufactură creațiopraviețuit. Dacă
nistă, a naturii și 100 de ani de la moartea la nivelul genelor
a vieții. Darvinismutațiile sint gu
lui Charles Darwin
mul a fost și este
vernate de ha
chiar și astăzi o
zard. la nivelul
teorie de luptă in
organismelor in
domeniul ideolo
tervine
selecția
giei. Este cunoscut că în prezent, la
naturală, care este un factor anti. mai mult de 100 de ani de la apari
hazard și care are rol creator. De
ția teoriei
evoluționiste, în unele
sigur că evoluția se realizează prin
numeroase încercări și că majorita
state americane, paralel cu mari pro
grese realizate de cercetările din do
tea sint eșecuri, numai unele rezistă
meniul biologiei, este interzisă pre
și asigură supraviețuirea speciei.
darea in școli a teoriei evoluționiste.
Odată cu dezvoltarea concepțiilor
Teoria evoluționistă a lui Ch. Dar
științifice, ale teoriei evoluționiste,
win a pus bazele biologiei moderne
biologia modernă a respins unele
și, alături de principiul conservării și
idei darviniste, care s-au dovedit a
transformării energiei și a teoriei ce
nu avea un suport obiectiv. Apa
lulare, a constituit o premisă științi
riția teoriei științifice a evolu
fică pentru apariția filozofiei marxis
ției, in a doua jumătate a se
te. Desigur că teoria evoluționistă
colului XIX, a constituit o grea
actuală nu este identică cu cea ela
lovitură dată concepțiilor retrograde
borată de Ch. Darwin, deoarece in
creationists și fixiste. în jurul darbiologie s-au înregistrat in această
vinismului s-a desfășurat, încă de la
perioadă mari progrese, care au per
începutul apariției acestei teorii, o
mis o aprofundare și o dezvoltare
luptă acerbă, din care, evident, evofără precedent a cunoștințelor despre
luționismul a ieșit învingător și a
natura vie, contribuind la fundamen
determinat progresul biologiei ca
tarea actualei teorii a evoluției.
știință. Numeroși oameni de știință
au contribuit la răspîndirea ideilor
Redescoperirea legilor lui Mendel
evoluționiste darviniste — la noi în
în anul 1900 și punerea bazelor ge
țară fiind cunoscute și răspindite de
neticii ca știință, dezvoltarea cerce
mari naturallști printre care Gr. Ștetărilor de genetică la nivel celular și
fănescu, P. Bujor, Gr. Cobălcescu,
apariția biologiei și geneticii mole
D. Brîndză, N. Leon, D. Voinov,
culare au determinat explicații aE. Racoviță ș.a.
profundate ale mecanismelor care
permit transformarea viețuitoarelor
Teoria sintetică a evoluției, elabo
și au făcut posibilă apariția teoriei
rată pe baza ideilor lui Ch. Darwin
sintetice a evoluției, care înglobează
și a celor mai noi realizări ale bio
un mare număr de descoperiri realogiei contemporane, ne dă astăzi o
lizate mai ales în secolul nostru.
imagine complexă, profundă asupra
Coptinuind și dezvoltind concepția
modului cum a apărut și evoluat
lui Darwin, genetica contemporană a
viața, informația genetică. Ea des
demonstrat că toate organismele vii,
chide căi noi pentru modelarea or
de la cele mai simple virusuri pînă
ganismelor, dezvoltarea agriculturii,
la cele mai evoluate mamifere și
zootehniei, rezolvarea unor mari
chiar omul, au același mecanism de
probleme ale societății.
înregistrare a informației ereditare
Comemorarea. în cadrul UNESCO,
cu ajutorul acizilor nucleici. Fiecare
a 100 de ani de la moartea marelui
specie și chiar fiecare individ din
savant englez Charles Darwin consti
cadrul unei populații genetice este
tuie un prilej de a sublinia, incă o
caracterizat prin existența unui pro
dată, contribuția sa la elaborarea
gram genetic specific, particular, în
teoriei evoluționiste și la fundamen
care sint înscrise diferitele sale ca
tarea biologiei moderne.
racteristici anatomomorfologice. fi
ziologice, biochimice și chiar com
Prof. dr. docent Petre RAICU
portamentale. Prin mutații și recomUniversitatea București

fost tipică pentru men
talitatea unora dintre
cei care ne adresează
scrisori. în ' speță, cei
care cer să li se re
zolve problemele „nu
mai" In sensul dorit
de ei, care înțeleg
„dreptatea"
numai
după cum le dictează
interesul lor îngust.
Astfel. Gh. Ivăniș a
trimis recent „Scînteii“ o scrisoare în
care semnala că este
„persecutat de consi
liul popular din comuna sa", care i-a
desfăcut, chipurile, pe
nedrept, contractul de
muncă pentru postul
de pădurar. Scrisori
cu conținut asemănă
tor Gh. I. a adresat,
în mod repetat, așa
cum recunoaște și el,
multor
organe
de
partid și de stat, lo
cale și centrale. Dar
nimeni nu i-a făcut...
„dreptate". Și era fi
resc — căci s-a pro
cedat corect și în con
formitate cu legea și
realitatea faptelor, In
referatul întocmit de
Consiliul județean al
sindicatelor Timiș se
menționează clar că
în activitatea de păduirar Gh. I. a avut
o serie de abateri de
la îndatoririle de ser
viciu — nu a efectuat
paza la cantoane, nu
s-a îngrijit de menți
nerea semnelor și a
bornelor de hotar, nu
s-a ocupat de ocrotirea vînatului, a tolerat defrișări ilegale
de arboret, a avut
minusuri de mii de

lei în gestiune etc. In
aceste condiții, rezultă
limpede că sancțiunea
adoptată îșl are te
meiul său — iar tri-

miterea
dreapta
și-n stingă de scrisori,
contestații și încrimi
nări nu poate eluda
adevărul.

Spicuiri din răspunsuri
• Oficiul de gospodărirea apelor Argeș : Pentru protejarea malurilor riului Topolog, in zor.a
comunei Șuiei, și oprirea eroziunii care pune
in pericol terenul agricol și locuințele unor ce
tățeni, s-au luat măsuri de amenajare provizo
rie a albiei acestuia. Pentru soluționarea defi
nitivă a situației s-a intervenit la Direcția ape
lor Olt, solicitîndu-i să includă această lucrare
în pianul de investiții.
• Uniunea județeană a cooperativelor de pro
ducție, achiziții, desfacere a mărfurilor și da
credit Tuleea : Ca urmare a sesizării lui Alexan
dru Grafu, din cadrul Direcției sanitare regio
nale C.F.R. Constanța, adresată ziarului „Scân
teia". s-a dispus ca la bufetul nr. 2 de alimen
tație publică din gara orașului Babadag-Tulcei
să nu se mai pună în vinzare băuturi alcoo
lice.
Uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție Mehedinți : Verificindu-se la
fața locului sesizarea referitoare la unele
neajunsuri din activitatea sectorului zootehnic
al C.A.P. Voloiac, s-a constatat că aceasta în
mare parte se confirmă. S-a stabilit ca oile care
au murit din cauza lipsei de îngrijire din partea
ciobanului Vasile Condeescu să fie recuperate
de la acesta, din turma sa personală.

• Miliția județului Argeș : Gestionarii Con
stantin Chelcea. Constantin Leau și Nicolae Iordache de la cooperativa de producție, achiziții,
desfacere a mărfurilor și de credit din comuna
Boteni au dosit mărfuri de la inventar, creindu-și plusuri în gestiune în vederea sustragerii.
Ei au fost schimbați din funcție, începindu-se
urmărirea penală împotriva lor pentru a fi tri
miși in judecată.

■ Filarmonica
„George
Enescu"
(16 00 60, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Michel Plasson
(Franța). Solist : Ion Rațiu — 19,30.
■ Opera Română (13 18 57) : Căsăto
ria secretă — 19.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : Con
tesa Maritza — 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Mobilă șl durere — 19,30; (sala Gră
dina Icoanei 12 44 16) :
Furtuna
—
19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Evul mediu
întimplător — 18,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Co
piii lui Kennedy — 20.
■ Teatrul
de
comedie
(16 64 60) :
Harold și Maude — 19,30.
■ Teatrul „Nottara"
(59 31 03,
sala
Magheru) ; Jocul vieții șl al morții —

Gheorghe PtRVAN

19,30; (sala Studio) : Cinci romane de
amor — 19.
■ Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) ; Jean, fiul Iul Ion — 19.30.
■ Teatrul „Constantin Tănase» (sala
Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tănase —
19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : Idolul
femeilor — 19,30.
■ Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : De la lume adunate — 19.
■ Teatrul „Ion Vasilescu» (12 27 45) :
De ce dormi, iubito 7 — 19,30.
■ Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Snoave cu măști — 17,30.
■ Teatrul „Țăndărică" (la casa de
cultură „înfrățirea între popoare") :
Tigrul purpuriu căruia-i plăceau clă
titele — 15.
■ Circul București (11 01 20) : Specta
colul „Circul Mare din Moscova" —
19,30.
■ Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Intre etaje — 19,30.
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Din partea întregului popor - înaltă apreciere și profundă satisfacție față de
rezultatele deosebit de rodnice ale vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R. P. Chineză și R. P. D. Coreeană
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
f

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. se spu
ne : Cu sentimente de legitimă min
drie patriotică, comuniștii, oamenii
muncii, toți locuitorii județului Ti
miș — români, germani, maghiari,
sîrbi și de alte naționalități — au
urmărit cu viu interes și vibrantă
emoție, asemenea întregului nostru
partid și popor, vizita de prietenie
pe care dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, ați întreprins-o, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu. în R.P.
Chineză și R.P.D. Coreeană — eve
niment de o deosebită importanță in
cronica relațiilor de prietenie ale
României cu aceste țări, cu toate ță
rile socialiste.
Dind expresie satisfacției de a vă
avea în fruntea partidului și a țării,
pe dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel mai
iubit șl prețuit fiu al poporului ro
mân, de numele și activitatea că
ruia sînt indisolubil legate cele mai
mari împliniri și transformări revo
luționare pe calea edificării societății
socialiste multilateral dezvoltate, îngăduiți-ne să vă adresăm, și cu
această ocazie, un fierbinte omagiu,
întreaga noastră dragoste și recunoș
tință pentru tot ce ați făcut și faceți
ca România să se dezvolte neconte
nit, liberă și independentă, să se
bucure de un înalt prestigiu in în
treaga lume. Totodată, și cu acest
prilej, dăm glas sentimentelor noas
tre de înaltă stimă și aleasă prețui
re față de tovarășa Elena Ceaușescu,
militant de frunte al partidului și
statului nostru, om de știință de re
nume mondial, care, împreună cu
dumneavoastră, și-a adus o contri
buție deosebită la succesul acestei
noi misiuni de colaborare, prietenie
și pace.
Afirmîndu-ne deplina adeziune la
înțeleaptă politică internă și externă
a partidului și statului nostru, comu
niștii. toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, din județul
Timiș dăm o înaltă apreciere și
aprobăm din toată inima rezultatele
acestei rodnice vizite, avînd ferma
convingere că ele servesc plenar in
teresele fundamentale ale poporului
român. Ne angajăm solemn că, urmînd minunatul dumneavoastră exemplu de slujire cu credință și de
votament a cauzei socialismului și
comunismului, vom acționa cu În
treaga energie și forță creatoare
pentru.înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin-in acest an și pe
întregul cincinal, a tuturor obiecti
velor de dezvoltare economică și so
cială stabilite de Congresul al
XII-lea al partidului.
In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se arată:
Comuniștii, toți oamenii muncii clu
jeni, fără deosebire de naționalita
te, urmărind cu viu interes, cu
profunde sentimente de mindrie pa
triotică vizita pe care dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu. împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, ați întreprins-o in
R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană, vă
întîmpină la întoarcerea pe pămîntul
scump al patriei cu nemărginită dra
goste și entuziasm, cu adîncă recu
noștință pentru deosebita activitate
ce o desfășurat! în fruntea partidului
și statului, pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare cu
toate țările socialiste, cu forțele pro
gresului și păcii de pretutindeni,
pentru creșterea prestigiului Româ
niei socialiste în lume.
Căldura tovărășească și afecțiunea
cordială cu care a fost primită cea
mai reprezentativă solie a partidului
și poporului nostru în cele două țări
socialiste prietene constituie o nouă
și elocventă dovadă a justeței poli
ticii partidului și statului nostru, o
nouă confirmare a înaltului prestigiu
de care vă bucurați în arena interna
țională. ca personalitate proeminentă
a contemporaneității, ca eminent
conducător de partid și țară, ca
luptător revoluționar, clarvăzător și
neînfricat pentru triumful ideilor
socialismului și comunismului.
Oamenii muncii clujeni își exprimă
totala lor aprobare față de conținu
tul convorbirilor, acordurilor și în
țelegerilor încheiate cu ocazia aces
tor istorice vizite. Noi, oamenii mun
cii de pe meleagurile județului Cluj,
români, maghiari și de alte națio
nalități. ne angajăm să vă urmăm
neabătut în tot ce gîndiți și întreprin
deți spre binele tării și al fiilor ei,
să ne realizăm exemplar toate sar
cinile ce ne revin din hotărîrile
Congresului al XII-lea al partidului,
din planul de dezvoltare economicosocială a tării pe anul 1982 și pe
întregul cincinal, să contribuim cu
întreaga noastră energie creatoare la
ascensiunea socialistă și comunistă a
patriei.
In telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R.
se arată : însuflețiți de cele mai
alese sentimente de fierbinte dra
goste, adincă prețuire și nemărgi
nită recunoștință ce vi le poartă
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cel mai
iubit fiu al poporului român, co
muniștii, toți oamenii muncii din
Capitală vă adresează cele mai vii
mulțumiri și iși exprimă deplina
lor satisfacție față de rezultatele
strălucite ale vizitelor oficiale de
prietenie pe care le-ați
efectuat,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în Republica Populară
Chineză și în Republica Populară
Democrată Coreeană — nouă și
elocventă afirmare a politicii ex
terne clarvăzătoare, profund știin
țifice a partidului și statului nos
tru. Intiinirile și înțelegerile con
venite cu conducătorii de partid și
de stat chinezi și coreeni, acordurile
și celelalte documente oficiale adop
tate cu acest prilej reprezintă un
moment cu profunde și ample sem
nificații în procesul dezvoltării ne
contenite a tradiționalelor raporturi
de colaborare statornicite intre parti
dele, țările și popoarele noastre, con
ferind noi dimensiuni conlucrării lor
rodnice in toate domeniile.
Eveniment cu ample rezonanțe în

viața internațională, act politic cu
largi deschideri și semnificații spre
dezvoltarea și întărirea climatului și
spiritului de înțelegere și conlucrare
intre popoarele lumii, vizitele între
prinse în cele două țări socialiste
prietene ilustrează încă o dată cu pu
tere realismul, clarviziunea, spiritul
dinamic, profund novator cu care
abordați problemele cardinale ale
vieții internaționale, relevînd în chip
grăitor inestimabila contribuție ce o
aduceți dumneavoastră, mult iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, stimat și
prețuit astăzi pe toate meridianele
globului ca o proeminentă personali
tate a vieții politice contemporane, la
rezolvarea numai pe cale pașnică,
prin tratative, a tuturor problemelor
complexe dintre state, la înfăptuirea
dezarmării generale, și Îndeosebi a
dezarmării nucleare, la făurirea unei
lumi fără arme și războaie.
Afirmindu-ne adeziunea deplină la
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, care exprimă
cu vigoare voința fermă și năzuințele
cele mai arzătoare ale întregii na
țiuni, noi, cei ce trăim și muncim în
municipiul București, vă asigurăm,
mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că, însuflețiți de exemplul
dumneavoastră de slujire devotată a
intereselor poporului, vom milita cu
întreaga noastră energie și forță crea
toare pentru înfăptuirea sarcinilor ce
ne revin în acest an și pe întregul
cincinal din hotărîrile istorice adop
tate de Congresul al XII-lea ai parti
dului, pentru a spori permanent
contribuția Capitalei la înflorirea con
tinuă a patriei socialiste, la ridicarea
nivelului de trai al întregului popor.

Ne exprimăm legitima mindrie pa
triotică și profunda satisfacție pentru
rezultatele remarcabile cu care s-a
încheiat noua și strălucita solie de
pace, prietenie și colaborare pe care
ați purtat-o, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană, se
subliniază în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL
P.C.R. Comuniștii, toți locuitorii ju
dețului nostru vă adresează expresia
celor mai fierbinți sentimente de
dragoste și recunoștință pentru acti
vitatea prodigioasă ce o desfășurat!
pe plan intern și internațional. Căl
dura deosebită cu care v-au intîmpinat cei mai inalți reprezentanți ai
popoarelor chinez și coreean. înalta
stimă și aleasa prețuire cu care , ați
fost Înconjurat pretutindeni consti
tuie o expresie a înaltului prestigiu
pe care l-ați dobîndit ca eminent
conducător de partid și de stat, ca
personalitate politică proeminentă a
lumii contemporane.
însuflețiți de strălucitul dumnea
voastră exemplu de înflăcărat patrio
tism și înaltă răspundere comunistă,
ne exprimăm, și cu acest prilej, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, totala adeziune și devota
mentul nemărginit față de politica
internă și externă a partidului și sta
tului nostru și ne angajăm să acțio
năm cu fermitate pentru înfăptuirea
în cele mai bune condiții a sarcini
lor pe acest an, să transpunem în
practică indicațiile date de dumnea
voastră la recenta plenară a Comite
tului Central ai Partidului Comunist
Român.
Urmărind cu mare interes vizita
oficială de prietenie pe care ați electuat-o, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, in R.P. Chineză și R.P.D.
Coreeană, comuniștii, toți oamenii
muncii din județul nostru vă expri
mă, mult stimate tovarășe secretar
general, cele mai vii și mai sincere
sentimente de dragoste, prețuire și
recunoștință pentru rezultatele re
marcabile, cu semnificații istorice,
cu care s-a incheiat această nouă și
strălucită solie românească — se
subliniază în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BOTOȘANI AL
P.C.R.
Acordăm o înaltă apreciere acor
durilor încheiate, înțelegerilor la
care ați ajuns pe parcursul vizitei,
convinși fiind că acestea vor con
tribui la întărirea continuă și dez
voltarea pe multiple planuri a rela
țiilor de colaborare reciproc avanta
joase dintre Partidul Comunist Ro
mân și partidele comuniste din cele
două țări, dintre statul nostru și
popoarele chinez și coreean.
Pătrunși de o profundă și legitimă
mindrie patriotică față de înaltele
onoruri ce v-au fost rezervate pe
întreaga desfășurare a vizitei, față de
stima, prețuirea și încrederea cu
care ați fost înconjurat pretutindeni,
de aprecierile deosebite de care v-ați
bucurat pentru contribuția ce o adu
ceți permanent la soluționarea celor
mai arzătoare probleme ale vieții
contemporane, vă încredințăm, mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că comuniștii, toți oame
nii • muncii din județul Botoșani vor
face tot ceea ce depinde de ei în
scopul îndeplinirii cu succes a mă
rețelor sarcini ce le revin în cel
de-al doilea an al cincinalului cali
tății și eficientei.

Asemenea întregului popor, oame
nii muncii de pe meleagurile ieșene
au urmărit cu viu interes, deplină sa
tisfacție și profundă mindrie patrio
tică vizita oficială de prietenie efec
tuată de dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
R. P. Chineză și R. P. D. Coreeană,
se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R.
Dăm o înaltă apreciere rezultatelor
fructuoase înregistrate în adincirea
continuă a colaborării pe plan politic,
economic, tehnico-științific, cultural
și în alte domenii, modului strălucit
în oare ați dat expresie, încă o dată,
gîndurilor, năzuințelor și idealurilor
de pace, prietenie și colaborare pe
care le nutrește poporul român.
Măreața și impresionanta primire
făcută de popoarele chinez și co
reean, precum și de oficialitățile acestor țări confirmă pe deplin înal
tele dumneavoastră calități de condu
cător politic și militant de frunte al

’

progresului, aprecierea unanimă de
care se bucură România socialistă
pentru consecvența și fermitatea cu
care acționează în spiritul colaboră
rii, destinderii și păcii în întreaga
lume, pentru promovarea și aplicarea
principiilor de egalitate între state.
Exprimîndu-ne și cu acest prilej
atașamentul nețărmurit față de poli
tica promovată cu hotărire și adîncă
principialitate de partidul nostru pe
plan intern și extern, vă asigurăm,
și, totodată, ne angajăm solemn, mult
iubite și stimate tovarășe secretar
general, că vom acționa cu întreaga
noastră capacitate pentru a realiza
planul și angajamentele asumate pe
acest an, că vom face totul pentru
a crea condiții trainice înfăptuirii in
tegrale a prevederilor cincinalului,
sporindu-ne astfel contribuția la edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate în scumpa noastră pa
trie — Republica Socialistă România.
Alături de întregul popor român,
comuniștii, toți oamenii muncii ma
ramureșeni își exprimă cele mai
alese gînduri și aprecieri față de re
centele vizite oficiale de prietenie
întreprinse de dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa

tră, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu. ridică pe o treaptă nouă,
superioară, conlucrarea româno-chineză și româno-coreeană în interesul
operei de construcție socialistă, al
prosperității țărilor și popoarelor
noastre.
Comuniștii și toți locuitorii Dolju
lui. mindri că prin glasul și fapta
dumneavoastră s-au afirmat din nou
idealurile constructive, pașnice ale
poporului român, dorința sa fierbin
te de a contribui la dezvoltarea prie
teniei și colaborării între popoare, la
făurirea unei lumi mai drepte, la
triumful socialismului și comunismu
lui, vă încredințează că vă vor urma
în tot ceea ce gîndiți și întreprindeți
spre binele și fericirea Întregului nos
tru popor și vor munci cu responsa
bilitate și dăruire pentru a îndeplini
neabătut sarcinile ce le revin din
Programul luminos de dezvoltare a
țării, pentru a spori aportul județului
Dolj la înflorirea scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă
România.

Sîntem mîndrl și fericiți că și de
această dată dumneavoastră, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu. ați
dat expresie dorinței unanime a po
porului nostru de a dezvolta pe mai

♦

partidul și statul nostru pentru am
plificarea relațiilor de prietenie și
colaborare cu toate țările socialiste.
Sîntem convinși că rezultatele fruc
tuoase ale acestei vizite, ce se adau
gă in mod strălucit altor acțiuni ale
partidului și statului nostru pe plan
internațional, vor contribui la o și
mai puternică afirmare a principiilor
statornice ale politicii externe a
României socialiste. Afirmindu-ne
adeziunea deplină la politica internă
și externă a partidului și statului
nostru, noi, comuniștii, toți oamenii
muncii de pe aceste străvechi me
leaguri românești, vă încredințăm,
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că urmînd însuflețitorul dum
neavoastră exemplu de slujire de
votată a intereselor poporuiui vom
milita cu întreagă energie și forță
creatoare pentru înfăptuirea sarcini
lor ce ne revin din istoricele hotăriri
ale Congresului al XII-lea, a indica
țiilor cuprinse în cuvîntarea rostită
la Plenara C.C. al P.C.R. din 31 mar
tie a.c., sporindu-ne contribuția Ia
înfăptuirea luminosului program de
înflorire multilaterală a patriei.

în telegrama CONSILIULUI CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A
SINDICATELOR DIN ROMANIA se

• 0 misiune strălucit îndeplinită, un eveniment
cu ample semnificații, deschizînd perspectivele
unei dezvoltări și mai puternice a legăturilor
de strinsă prietenie, conlucrare și solidaritate
tovărășească dintre poporul român și popoarele
chinez și coreean.
• Contribuție de preț la promovarea măreței cauze
a socialismului, progresului și păcii, la afirmarea
țelurilor nobile ale făuririi unei lumi mai bune
și mai drepte.
• Angajamentul comuniștilor, al tuturor oamenilor
muncii: a înfăptui neabătut politica partidului
și statului de pace și colaborare internațională,
a face totul pentru îndeplinirea hotăririlor Con
gresului al XII-lea, pentru înflorirea patriei.
Elena Ceaușescu. în R.P. Chineză și
R.P.D. Coreeană, se arată în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN MA
RAMUREȘ AL P.C.R. Aprobăm pe
deplin rezultatele fructuoase ale
convorbirilor purtate cu conducătorii
de partid și de stat ai celor două
țări prietene. înaltele onoruri cu
care ați fost întîmpinat au exprimat
elocvent și de această dată presti
giul de care vă bucurați pe plan
internațional.
Aceste vizite reprezintă noi și
elocvente dovezi ale preocupării per
manente a partidului și statului
nostru, a dumneavoastră personal,
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, pentru întărirea prieteniei și ex
tinderea colaborării cu țările socia
liste. pentru triumful cauzei socia
lismului și comunismului in lumea
întreagă. Ne aflăm permanent alături
de dumneavoastră în munca și lup
ta statornică, perseverentă pe care
o desfășurați pentru o lume mai
bună și mai dreaptă, pentru triumful
idealurilor socialismului și comunis
mului. Convinși fiind că recentele
vizite efectuate de dumneavoastră în
R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană vor
determina amplificarea pe multiple
planuri a relațiilor României cu aces
te state, vor contribui la întărirea
prieteniei dintre țările și popoarele
noastre, ne exprimăm, stimate tova
rășe secretar general, mîndria de a
vă avea în frunte, adeziunea deplină
față de modul în care ați reprezen
tat, și de această dată, țara, poporul,
partidul, dincolo de hotarele patriei,
față de întreaga dumneavoastră ac
tivitate. Sîntem hotărîți să nu pre
cupețim nici un efort pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce ne
revin, asigurînd astfel prosperitatea
României, creșterea neîncetată a
prestigiului ei internațional.

Am fost din nou, în aceste zile. îm
preună cu opinia publică internațio
nală, martorii manifestărilor de caldă
prețuire, de profundă stimă și consi
derație cu care ați fost permanent
înconjurați pe pămîntul Chinei și pe
cel al R.P.D. Coreene, deopotrivă la
întîlnirile și convorbirile cu conducă
torii de partid și de stat ai celor două
țări, cit și la întîlnirile cu oamenii
muncii, cu reprezentanții forurilor
științifice — se relevă în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN DOLJ
AL P.C.R.
Prin concluziile și înțelegerile la
care s-a ajuns și prin urmările lor
fertile în extinderea cooperării pe
multiple planuri, vizitele oficiale de
prietenie întreprinse de dumneavoas

departe solidaritatea și colaborarea
cu popoarele celor două țări vizitate,
în interesul reciproc, al cauzei socia
lismului. păcii și progresului în lume,
al amplificării cooperării internațio
nale, pe baza respectării stricte a
principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne, a dreptului fiecărui popor de
a se dezvolta liber, fără nici un amestec din afară — se subliniază în
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R.
Dăm cea mai înaltă apreciere și
exprimăm deplina aprobare față de
poziția prezentată în cadrul schim
bului de păreri cu privire la proble
mele mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, poziție realistă
care evidențiază necesitatea ca rela
țiile dintre partidele comuniste și
muncitorești să se întemeieze pe egalitatea în drepturi, pe respectarea
independenței fiecărui partid și a
dreptului său de a-și elabora de sine
stătător linia politică, strategia și
tactica revoluționară, de a-și alege
căile transformării revoluționare a
societății in concordanță cu condi
țiile din propria țară.
Organizația județeană de partid
Caraș-Severin, consiliul popular ju
dețean, comuniștii, toți oamenii
muncii din această parte a tării —
români, germani, sîrbi, maghiari și
de alte naționalități — asigură con
ducerea partidului, pe dumneavoastră
personal, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea unanimă de a acționa cu toată
fermitatea pentru transpunerea în
viață a directivelor Congresului al
XII-lea al partidului, a întregii po
litici interne și externe a României
socialiste, fiind convinși că astfel
contribuim la creșterea în continuare
a rolului său în edificarea unei lumi
mai drepte și mai bune — o lume
a păcii, progresului și colaborării
rodnice dintre toate națiunile.
Alături de întregul nostru popor,
comuniștii, toți oamenii muncii de pe
meleagurile județului nostru au ur
mărit cu vie satisfacție vizita în
treprinsă de dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu. în R.P. Chineză și
R.P.D. Coreeană, se spune în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN TE
LEORMAN AL P.C.R. Vedem în
aceste vizite o nouă și elocventă ex
presie a consecventei și dinamismu
lui politicii externe promovate de

spune : Noua solie de prietenie pe
care ați purtat-o cu înaltă demnitate
in numele națiunii noastre socialiste
se înscrie ca un moment de o deose
bită insemnătate in cronica relațiilor
tradiționale dintre poporul român și
popoarele chinez și coreean. Senti
mentele de aleasă prețuire, manifes
tările de stimă și respect cu care ați
fost întîmpinat pretutindeni în cele
două țări socialiste au relevat încă o
dată modul strălucit în care reprezentați năzuințele și aspirațiile cele
mai nobile ale României socialiste,
excepționala principialitate comu
nistă Cu care militați pentru statorni
cirea în viața internațională a unor
noi relații între state, bazate pe sti
mă și respect reciproc. Ne exprimăm
cu sinceră recunoștință bucuria ne
țărmurită pentru rezultatele deosebit
de fructuoase cu care s-a încheiat
vizita dumneavoastră în cele două
țări. Documentele de mare impor
tanță semnate, hotărîrile și înțele
gerile la care s-a ajuns deschid noi
perspective dezvoltării și mai puter
nice a raporturilor de prietenie și
solidaritate frățească dintre popoare
le român, chinez și coreean, colabo
rării multilaterale dintre țările noas
tre în folosul reciproc, al cauzei so
cialismului, păcii și progresului în
lume.
Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, oa
menii muncii din țara noastră orga
nizați în sindicate își reafirmă și cu
acest prilej întregul lor atașament
față de politica internă și externă a
partidului și statului nostru, hotărâ
rea de a-și spori eforturile în vede
rea înfăptuirii sarcinilor istorice sta
bilite de cel de-al XII-lea Congres
al Partidului Comunist Român, pen
tru îndeplinirea exemplară a pre
vederilor planului național unic de
dezvoltare economico-socială pe anul
1982.

Comuniștii, toți cei ce trăiesc și
muncesc in orașele și satele județu
lui nostru vă adresează, cu stimă și
profund respect, urarea fierbinte de
bun venit pe pămîntul patriei după
strălucitele vizite întreprinse de
dumneavoastră, mult iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în R. P.
Chineză și R. P. D. Coreeană — se
spune în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN GIURGIU AL P.C.R.
Expresie a preocupării dumnea
voastră statornice pentru promovarea
unor relații de strînsă prietenie, co
laborare și solidaritate revoluționară
cu țările socialiste, convorbirile pe

care le-ați avut, documentele și
acordurile încheiate se înscriu ca o
nouă și remarcabilă contribuție la
extinderea și aprofundarea continuă
a legăturilor tradiționale dintre
România și țările vizitate, dintre
partidele și popoarele noastre. Am
bianta de deosebită stimă ce a ca
racterizat toate momentele vizitelor
în cele două țări, prețuirea și deo
sebita considerație cu care ați fost
înconjurat reprezintă noi dovezi că
politica promovată de partidul și
statul nostru, personalitatea dumnea
voastră de om politic și eminent
conducător al României se bucură de
o inaltă apreciere în rîndul popoare
lor lumii.
Oamenii muncii din județul Giur
giu vă adresează din toată inima cele
mai calde felicitări și sentimentele
noastre de profundă gratitudine față
de nobila activitate pe care o depu
neți in slujba cauzei păcii, a bună
stării și fericirii poporului român și
se angajează să facă totul pentru
a-și îndeplini în mod exemplar sar
cinile ce le revin din istoricele ho
tăriri ale Congresului al XII-lea al
Partidului Comunist Român, a orien
tărilor și sarcinilor formulate de
dumneavoastră, astfel incit prin
munca lor neprecupețită să rodească
și mai mult binefacerile civilizației
socialiste in această parte a scumpei
noastre patrii. Salutînd cu deosebită
bucurie rezultatele rodnice ale vizi
telor în R. P. Chineză și R.P.D. Co
reeană, ne exprimăm totala adeziune
față de politica internă și externă a
partidului și statului, față de vasta
și prestigioasa activitate ce o depu
neți în slujba intereselor supreme
ale națiunii, ale păcii și colaborării
intre toate popoarele lumii.
Milioanele de tineri al țării, ro
mâni, maghiari, germani și de alte
naționalități — se relevă in telegra
ma COMITETULUI CENTRAL AL
UNIUNII TINERETULUI COMU
NIST ȘI CONSILIULUI UNIUNII
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR CO
MUNIȘTI DIN ROMANIA — văd în
primirea sărbătorească ce v-a fost
făcută pretutindeni unde v-ați aflat
pe parcursul înaltei dumneavoastră
solii o expresie grăitoare a prețuirii
și admirației de care vă bucurați pe
toate meridianele planetei, o nouă și
strălucită confirmare a justeței poli
ticii externe a României socialiste.
Intiinirile și convorbirile purtate,
importantele documente semnate
conferă acestor vizite dimensiunile
unor momente majore, deschizătoa
re de noi și ample perspective cola
borării multilaterale dintre țara
noastră și țările pe care le-ați vizi
tat. reprezentînd contribuții esențiale
în lupta pentru triumful socialismu
lui, al prieteniei, progresului și pă
cii in întreaga lume.
Reafirmindu-și deplina satisfacție
si aprobare față de rezultatele deo
sebit de importante, de fructuoase
ale vizitelor pe care dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, le-ați întreprins împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu in R.P.
Chineză și R.P.D. Coreeană. Uniunea
Tineretului Comunist și Uniunea
Asociațiilor Studenților Comuniști
din România. întregul tineret al pa
triei se angajează solemn de a-și
înzeci eforturile, de a-și mobiliza și
mai mult elanul tineresc pentru a
înfăptui în mod exemplar prețioasele
dumneavoastră indicații, îndemnuri
și orientări, de a-și spori contribuția
la înflorirea patriei noastre socia
liste.
Dind glas recunoștinței nețărmuri
te, admirației profunde pentru vasta
și neobosita dumneavoastră activita
te consacrată edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate și
înaintării României spre comunism,
creșterii continue a prestigiului in
ternațional al patriei, vă asigurăm
solemn că vom face totul, urmînd
mobilizatorul exemplu pe care ni-1
oferiți, pentru înfăptuirea mărețelor
sarcini trasate de Congresul al
XII-lea al partidului, pentru ridica
rea patriei noastre pe noi culmi de
progres și civilizație.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R. se ara
tă : Intr-o puternică și vibrantă uni
tate de voință și gîndire cu întregul
partid și popor, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Olt au
urmărit cu viu interes vizitele care
le-ați efectuat, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. în R.P. Chi
neză și R.P.D. Coreeană. Ne expri
măm totala aprobare față de rodni
cul bilanț cu care s-a încheiat
bogata și intensa activitate pe care
ați desfășurat-o în cursul acestor
vizite. Primirea călduroasă, entu
ziastă ce v-a fost rezervată de po
poarele chinez și coreean, pe întreg
parcursul vizitei, acordurile și înțe
legerile încheiate, prin care se
deschid largi perspective extinderii
și adîncirii colaborării și cooperării
reciproc avantajoase, ne oferă pri
lejul de a da glas sentimentelor
noastre de vie și nețărmurită admira
ție față de activitatea ce o desfășu
rat! in fruntea partidului și statului
nostru, față de imensul prestigiu de
care vă bucurați, ca proeminentă
personalitate a vieții politice interna
ționale. Ne angajăm să ne înzecim
eforturile, să nu precupețim nimic
pentru înfăptuirea prețioaselor indi
cații și orientări, date de dumnea
voastră cu atîtea ocazii, pentru în
deplinirea în cele mai bune condiții
a sarcinilor de dezvoltare econo
mico-socială ce ne revin în opera de
dezvoltare multilaterală a patriei și
de creștere necontenită a prestigiu
lui României în lume.
Noi vedem în aceste vizite — se
arată in telegrama colectivului
ACADEMIEI „ȘTEFAN GHEOR
GHIU" — o nouă și grăitoare do
vadă a politicii partidului și statu
lui nostru de extindere pe multiple
planuri a relațiilor dintre țările so
cialiste, de cimentare a unității lor.
a frăției și solidarității dintre parti
dele comuniste așezată la temelia

socialismului, a progresului și păcii
in întreaga lume.
Asemenea intregulul nostru popor
ne exprimăm profunda satisfacție și
recunoștință pentru rezultatele rod
nice ale acestor vizite, mîndria
noastră nemărginită de a avea în
fruntea partidului și statului pe
dumneavoastră, iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cel mai drag și
scump fiu al României, eminent om
politic și de stat, personalitate proe
minentă a lumii contemporane.
Nutrim, totodată, sentimente de
înaltă prețuire pentru tovarășa Elena
Ceaușescu, proeminentă personalita
te politică și științifică, savant de
reputație mondială, care aduce un
remarcabil aport la înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidului
și statului nostru, la dezvoltarea co
laborării între popoare, la întărirea
prieteniei cu țările socialiste, la pro
movarea păcii și înțelegerii între
popoare.
Permiteți-ne, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca și
de această dată să vă adresăm sin
cere mulțumiri pentru modul stră
lucit în care concepeți și infăptuiți
politica internă și externă a țării,
pentru competența și demnitatea cu
care reprezentări în lume interesele
poporului român, pentru valoroasa
dumneavoastră contribuție la dezvol
tarea prieteniei și colaborării, a în
țelegerii între toate popoarele lumii.
Dind glas sentimentelor de totală
aprobare pentru munca și eforturile
puse în slujba intereselor țării, ale
păcii și colaborării internaționale, de
stimă și aleasă prețuire pentru stră
lucitul exemplu de patriotism și in
ternaționalism, vă asigurăm că ne
vom concentra eforturile pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce
ne revin din istoricele documente
ale Congresului al XII-lea al P.C.R.,
că vom munci cu abnegație pentru a
ne spori contribuția la progresul și
prosperitatea patriei, la înflorirea
României socialiste.

Comuniștii, toți oamenii muncii —
români, germani, maghiari — din
județul Sibiu, asemenea întregului
nostru popor, dau o înaltă apreciere
noii și strălucitei solii de pace, prie
tenie și colaborare pe care dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, împreună eu tovarășa
Elena Ceaușescu, ați purtat-o în R.P.
Chineză și în R.P.D. Coreeană, se
arată în telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R. Ne
exprimăm deplina satisfacție că trăi
nicia sentimentelor care leagă po
porul român de popoarele tăriilor vi
zitate și-a găsit o nouă și vie ex
presie in ospitalitatea deosebită de
care v-ați bucurat pe întreg parcursul
vizitei, in stima, căldura și admira
ția cu care ați fost înconjurat, ca o
nouă expresie elocventă a înaltului
prestigiu de om politic înțelept și
clarvăzător pe care l-ați dobîndit prin
activitatea dumneavoastră energică,
susținută, exemplară.
Dind glas bucuriei și satisfacției
că noua solie de pace, prietenie și
colaborare pe care dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, ați purtat-o pe pă
mîntul chinez și coreean se consti
tuie într-o nouă dovadă a neobositei
dumneavoastră activități internațio
nale, orientată ferm și consecvent
spre împlinirea aspirațiilor de pace,
independență, suveranitate, prietenie
și colaborare, spre făurirea unei lumi
mai bune și mai drepte pe planeta
noastră, ne exprimăm hotărirea de a
acționa neabătut pentru înfăptuirea
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, angajîndu-ne
să muncim cu înaltă răspundere co
munistă pentru realizarea exempla
ră a hotăririlor Congresului al XII-lea
al partidului — garanție a înaintării
scumpei noastre patrii spre noi
culmi de civilizație și progres.
Asemenea întregului popor, comu
niștii, oamenii muncii din județul
nostru au urmărit cu vie satisfacție
și deplină mindrie patriotică desfă
șurarea vizitelor oficiale pe care
le-ați întreprins, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu. în
R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană —
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN VRANCEA AL
P.C.R.
Primirea deosebit de călduroasă
care v-a fost rezervată în cele două
țări socialiste prietene, acordurile si
înțelegerile încheiate ilustrează cu
putere prestigiul de care se bucură
România în lume, recunoașterea ac
tivității consecvente și a contribuției
tării noastre la soluționarea pașnică
a marilor probleme cu care se con
fruntă omenirea. Vedem și în această
vizită, încununată de deplin succes,
o confirmare a justeței politicii
partidului și statului nostru, politică
al cărei ctitor strălucit sînteți dum
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu. Ne bucurăm din adîncul
inimilor că pe toate meridianele nu
mele țării noastre, al conducătorului
ei înțelept se bucură de mare res
pect. Vă asigurăm, stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a trans
pune în viață orientările dumnea
voastră privind dezvoltarea econo
mică și socială a patriei, că ne vom
achita de sarcinile care decurg din
acordurile convenite în aceste vizite
istorice. Vom face totul ca senti
mentele de prețuire, de dragoste față
de partid, față de dumneavoastră
să se materializeze în munca și viața
noastră de fiecare zi, în creșterea
contribuției județului la Înflorirea
scumpei noastre patrii.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru felicitările călduroase ce mi
le-ați adresat cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a zilei mele de naștere.
Adresez cu acest prilej poporului frate român urările mele sincere ca,
sub conducerea Partidului Comunist Român, in frunte cu dumneavoastră, să
obțină multe succese in infăptulrea hotăririlor celui de-al XII-lea Congres
al Partidului Comunist Român, in vederea edificării cu succes a societății
socialiste multilateral dezvoltate in frumoasa dumneavoastră țară —
România,
Sint profund convins că prietenia frățească și solidaritatea militantă
dintre partidele și popoarele noastre, întemeiată pe baza marxism-leninismului și internaționalismului socialist, se vor consolida și se vor dezvolta
tot mai mult !
,

LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Vietnam

Lucrările sesiunii Comisiei mixte
guvernamentale româno-cehoslovace
La București au început, joi dimi
neața. lucrările celei de-a XIII-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-cehoslovace de colabo
rare economică și tehnico-științifică.
Pornind de la rezultatele pozitive
obținute în dezvoltarea continuă a
relațiilor economice româno-ceho
slovace, ca urmare a traducerii in
viață a înțelegerilor și hotăririlor
convenite cu prilejul intilnirilor la

nivel înalt, cele două delegații, con
duse de tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, și de
tovarășul Ladislav Gerle. vicepre
ședinte al Guvernului R.S. Ceho
slovace, .examinează noi modalități
pentru adîncirea și diversificarea
cooperării economice și tehnico-științifice în domenii de interes comun,
de lărgire a schimburilor comerciale
dintre cele două țări.
(Agerpres)

Lucrările sesiunii Comisiei mixte
guvernamentale româno-austriece
■Toi s-au încheiat, la București, lu
crările celei de-a Vl-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ
no-austriece de colaborare economi
că și cooperare industrială și teh
nică.
Cu acest prilej a fost semnat pro
tocolul sesiunii, in care sint consem
nate rezultatele pozitive obținute in
dezvoltarea schimburilor comerciale
și cooperării economice, industriale
și tehn ce dintre România și Austria,
în spl' ,ul înțelegerilor convenite cu
ocazia intilnirilor care au avut loc în
tre președinții celor două țări. Do
cumentul stabilește, de asemenea,
noi căi de adincire și diversificare,
în continuare, a relațiilor economice
bilaterale, a cooperării reciproc avantajoase în domeniile industriilor
metalurgică, constructoare de mașini,
electrotehnică, electronică, chimică,
petrochimică etc.
Documentul a fost semnat, din
partea română, de Gheorghe Petres

cu, ministrul industriei de mașiniunelte, electrotehnică și electronică,
iar din partea austriacă, de dr. Josef
Staribacher, ministrul federal al in
dustriei, comerțului și meseriilor.
La semnare au fost de față loan
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini. Marin Ceaușescu,
consilier economic al țării noastre la
Viena, și Herwig Renner, consilier
economic al Austriei la București.
A fost prezent dr. Andreas Somogyi, ambasadorul Austriei la Bucu
rești.
★
în timpul vizitei făcute in țara
noastră, ministrul federal austriac,
dr. Josef Staribacher, a avut între
vederi, la București, cu loan Avram,
ministrul industriei construcțiilor de
mașini, Petre Gigea, ministrul finan
țelor. și Gheorghe Crăiniceanu. vice
președinte al Băncii Române de Co
merț Exterior. De asemenea, a vizi
tat obiective economice și sociale.
(Agerpres)

Cu prilejul aniversării Armatei populare coreene
Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, genera’locotenent Constantin Olteanu, a
adresat o telegramă de felicitare mi
nistrului Forțelor Armate Populare
ale Republicii Populare Democrate
Coreene, general de armată O Gin U,
cu prilejul celei de-a 50-a aniversări
a Armatei populare coreene.
★
Joi după-amiază, la Casa centra
lă a armatei- a avut loc o adunare
festivă consacrată celei de-a 50-a aniversări a Armatei populare co
reene,' la care au participai getiefăli
și ofițeri din garnizoana București.
Au fost prezenți Li Ha Zun, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al
R.P.D. Coreene în țara noastră, și
membri ai ambasadei. Adunarea a
fost deschisă de general-locotenent
Victor Stănculescu, adjunct al minis

trului apărării naționale, care a rostit
o alocuțiune. Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit co
lonel superior Kim Ciung Hiăn, ata
șat militar, aero și naval al R.P.D.
Coreene la București.
Participanții la festivitate au vizio
nat apoi o fotoexpoziție cu aspecte
din viață și activitatea militarilor
Armatei populare coreene și un fum
documentar.
Cu același prilej, atașatul militar,
aero și naval al R.P.D. Coreene la
București s-a intilnit cu militari din
garnizoana Brașov, precum și cu elevi și cadre didactice din Liceul
militar „Dimitrie Cantemir". De asemenea, la Academia militară s-a
organizat vizionarea unui film do
cumentar pus la dispoziție de Amba
sada R.P.D. Coreene.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Campionatele europene de lupte libere
La Palatul sporturilor din Varna
au început joi campionatele europe
ne de lupte libere. în primul tur. din
echipa României au obtinut victorii
Nicolae Hincu (48 kg), Aurel Neagu

(57 kg), Gheorghe Fodore (82 kg) și
Vasile Pușcașu (100 kg). în turul doi
Vasile Pușcașu a terminat din nou
învingător, cîștigind la puncte în
fața vest-germanului Kolin.

Campionatele europene de tenis de masă
Campionatele europene de tenis de
masă au continuat la Budapesta cu
probele individuale. La dublu mixt,
perechea Olga Nemeș (România).
Stellwag (R.F.G.) a invins în califi
cări cu 3—2 cuplul Nozicka. Tihany

(Ungaria) și apoi cu 3—0 perechea
Broe, Forbas (Scoția). în proba de
simplu feminin Olga Nemeș a în
trecut în primul tur cu 3—0 pe Kris
tin Hegen (Norvegia).

HANDBAL: Derbiul va avea loc la Tîrgoviște
"-i. mai atractiv meci al campio
nate ui nostru de handbal, derbiul
Steaua — Dinamo, se va juca în sala
sporturilor din Tîrgoviște, oraș care

găzduiește în ultima vreme multe
manifestări sportive importante.
întilnirea va avea loc duminică
dimineață, de la ora 10,30.

GIMNASTICĂ : Rîmnicu Vîlcea va găzdui
Campionatele internaționale ale României
Cea de-a XXV-a ediție a Campio
natelor internaționale de gimnastică
ale României se va desfășura la
Rîmnicu Vîlcea, între 30 aprilie și
2 mai a.c.
Se anunță participarea unor spor
tivi din 17 țări.

Atît la turneul feminin, cît și la
cel masculin, culorile noastre vor fi
purtate de șase pînă la opt sportive
și sportivi, printre care și fruntașele
lotului reprezentativ, Lavinia Agache
și Ecaterina Szabo.

BOX : Sportivi francezi și români se pregătesc
împreună pentru campionatele mondiale
O parte dintre membrii lotului re
prezentativ al Franței, șapte la nu
măr, au sosit miercuri seara la
București, pentru a efectua ultime
le pregătiri înaintea campionatelor
mondiale împreună cu boxerii ro
mâni.

Printre francezi se află și Patrick
Magnetto, cîștigătorul unei „Centuri
de aur“ la recentul turneu bucureștean, care ieri s-a antrenat în
compania prietenului său Nicolae
Chioveanu.

FOTBAL : Finalistele cupelor europene
Pronosticuri mai vechi s-au con
firmat: Bayern MUnchen s-a califi
cat pentru a patra oară în finala
„Cupei campionilor europeni", cupă
pe care a cucerit-o de două ori, Printr-un joc tactic metodic, Bayern
a măcinat forțele echipei sofiote
Ț.S.K.A. (învingătoare in mecl-tur
cu 4—3), iar cele două vedete ale
fotbalului vest-german, Breitner și
Rummenigge, au punctat superiori
tatea. marcind fiecare cite două go
luri (4—0). Cealaltă finalistă, Aston
Villa, formația engleză din Bir
mingham, a făcut 0—0 cu Anderlecht
la Bruxelles, după ce cu două săptămîni Înainte o învinsese cu 1—0.
Meciul de la Bruxelles a fost în
trerupt opt minute din cauza unor
încăierări între suporteri în tribune.
Finala, la 26 mai, la Rotterdam.
în „Cupa cupelor", prima finalistă
este C.F. Barcelona, care astfel va
juca meoiul final al competiției chiar

pe terenul său din Barcelona, la 12
mai. Spaniolii au învins pe Totten
ham cu 1—0. golul fiind marcat de...
danezul Simonsen (în tur. 1—1). Cea
laltă finalistă este o "veche cunoștin
ță a noastră. Standard Liăge. cu Tahamata și olandezul Haan în forma
ție. Belgienii au invins pe Dinamo
Tbilisi cu 1—0 (în tur. 1—0), golu
rile fiind inscrise in ambele partide,
cu capul, de același jucător —
Daerden,
I.F.K, Goteborg este marea per
formeră a „Cupei U.E.F.A." Amatorii
suedezi au eliminat cu 2—1, după
prelungiri, și pe F.C. Kaiserlautern
(in tur, 1—1). Cealaltă finalistă e pu
ternica echipă vest-germană S.V.
Hamburg, cu internaționalii Hrubesch, Magath și Kaltz în formație.
Ea a întrecut cu 5—1 pe Radnicki
Nis (in tur, 1—2). Finala „Cupei
U.E.F.A." va fi în două manșe, la
5 și 19 mai.

în cîteva rînduri
• După o zi de odihnă, la Tampere
și Helsinki au fost reluate meciurile
Campionatului mondial de hochei pe
gheață (grupa A). Echipa U.R.S.S. a
invins cu scorul de 8—4 (3—1. 2—1,
3—2) selecționata S.U.A.. iar Ceho
slovacia a dispus cu 3—0 (1—0. 1—0,
1—0) de formația Finlandei.
Alte rezultate: Suedia — R. F.
Germania 3—1 (0—1, 1—0, 2—0); Ca
nada — Italia 3—3 (1—1, 1—1, 1—1).

Canadienii, mari favoriți în acest
joc, nu au reușit totuși să se im
pună in fata unei formații care a
știut să se apere organizat. Hocheiștii italieni au egalat in ultimele se
cunde ale partidei.
• La Harkov, în prima manșă a
semifinalelor campionatului european
de fotbal (tineret), selecționata R.F.
Germania a invins cu scorul de
4_3 (2-2) echipa U.R.S.S.

Cronica zilei
Joi. 22 aprilie, Toshio Hiraoka,
președintele companiei și ziarului
„Mainichi Shimbun" din Japonia,
care ne vizitează țara la invitația
Consiliului Național al F.D.U.S.. a
fost primit de Aurel Duma, minis
tru secretai- de Stat la Ministerul
Afacerilor Externe, secretar al Con
siliului Național al F.D.U.S., cu care
a avut un schimb de vederi cu privi
re la dezvoltarea relațiilor dintre
România și Japonia și unele proble
me Internaționale actuale. La între
vedere a fost prezent Takaaki Ha
segawa, ambasadorul Japoniei la
București.
în aceeași zi, oaspetele a avut în
trevederi la conducerea Agenției ro
mâne de presă Agerpres și a zia
rului „România liberă".
Seara, ambasadorul Japoniei la
București a oferit un dineu in cin
stea oaspetelui.
★
La Oradea a avut loc. joi. o întîlnire între președintele Uniunii
centrale a cooperației de producție,
achiziții și desfacere a mărfurilor
(CENTROCOOP) din România. Paul
Niculescu, și președintele Consiliului
național al cooperativelor de consum
(SZOVOSZ) din R.P. Ungară, Szlamenicky Istvan.
în cursul întîlnirii s-a făcut un
schimb de informații privind activi
tatea celor două organizații coopera
tiste. s-a analizat îndeplinirea obiec
tivelor cuprinse in acordul de colabo
rare bilaterală pe perioada 1981—1985.
Constatindu-se cu satisfacție că ra
porturile de colaborare dintre cele
două organizații centrale cooperatis
te s-au intensificat continuii, cores
punzător relațiilor de prietenie și co
laborare dintre partidele și popoare
le celor două țări vecine, s-au sta
bilit măsuri pentru dezvoltarea și di
versificarea, în continuare, potrivit
intereselor reciproce, a schimburilor
de mărfuri, schimburilor de expe
riență, de date și informații, de spe
cialiști.
Oaspetele a vizitat unități de pro
ducție și comerciale ale cooperației
de producție, achiziții și desfacere a
mărfurilor din județul Bihor.
★
La Biblioteca ,.Astra" din Sibiu s-a
deschis, joi, o expoziție de carte din
Republica Democrată Germană. Sint
prezentate circa 200 de volume din
literatura științifică și tehnică și de
largă informare.
Au rostit alocuțiuni Ion Munteanu.
președintele comitetului județean
pentru cultură și educație socialistă,
și Siegfried Bock, ambasadorul
R.D.G. la București.
Cu acest prilej, ambasadorul Re
publicii Democrate Germane la Bucu
rești a făcut o donație de cărți Cen
trului de cercetări al Academiei Re
publicii Socialiste România din Si
biu, cuprinzînd operele complete, in
100 de volume, ale clasicilor marxtsm-leninismului. Au mai fost do
nate o serie de publicații din dome
niul științelor sociale și istoriei, apărute in R.D.G,
★
La Sala Institutului român pentru
relații culturale cu străinătatea a fost
deșqhisă. joi. expoziția de sculptură
a artistei italiene Mirella Guidetti
Giacomelli, valoroasă manifestare
culturală organizată de Uniunea ar
tiștilor plastici din Republica Socia
listă România.
La vernisaj au rostit alocuțiuni
Viorel Mărgineanu, vicepreședinte al
U.A.P., și Vito Grasso, atașat cultu
ral al Ambasadei italiene la Bucu
rești.
La festivitate au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor
Externe, I.R.R.C.S., U.A.P., artiști,
critici de artă, un numeros public.
Au fost prezenți Benedetto Santarelli, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, membri ai ambasadei.
Au asistat șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

Sesiune de comunicări

dedicată comemorării
lui Vasile Conta
La Academia de științe sociale și
politice a avut loc, joi, sesiunea de
comunicări pe tema „Tradiții materialist-științifice in gîndirea filozofi
că românească", dedicată împlinirii a
100 de ani de la moartea filozofului
materialist român Vasile Conta, eve
niment consemnat și in calendarul
de aniversări și comemorări UNESCO
pe acest an.
Comunicările au sublimat că lucră
rile lui Vasile Conta, apărute atit în
țară cît și in străinătate, se caracteri
zează prin efortul continuu de a
lega filozofia de știință, de a trage
concluzii materialiste, dialectice și
ateiste din marile cuceriri ale cu
noașterii științifice din secolul al
XIX-lea. în primul rind din teoria
evoluționistă, reallzind astfel noi și
importante sinteze filozofice origina
le, a căror valoare a fost recunoscu
tă pe plan european. Filozofia sa a
exercitat o influență puternică in
cultura română, fiind folosită de in
telectualii progresiști, de presa mun
citorească in lupta împotriva idealis
mului, a concepțiilor mistice, retro
grade.
(Agerpres)

• MOTOR DIN CE
RAMICA. Firmele japoneze
Isuzu și Kyoto Ceramics au
realizat recent un motor diesel
de automobil din ceramică in
dustrială. Ca materii prime au
fost folosite nisipul, cocsul și
azotul. Compusul rezultat pe această bază poartă denumirea
chimică nftrat de siliciu, este
de culoare gri metalic, are o su
prafață deosebit de netedă și
este mult mai ușor decît cele
lalte aliaje pentru motoare. Mo
torul de ceramică ce urmează
să fie introdus treptat, piesă cu
piesă, in următorii cîțiva ani va
avea următoarele avantaje față
de motoarele obișnuite din me
tal : o greutate mai redusă cu
30 la sută' datorată și faptului
că nu mai este nevoie de radia

112 ANI DE LA NAȘTEREA LUI V. I. LENIN

Adunarea festivă din Capitală
Cu prilejul împlinirii a 112 ani
de la nașterea lui Vladimir
Hi ci Lenin, ginditor revoluționar
profund. întemeietor și conducător
al Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice și al statului sovietic, mi
litant neobosit pentru libertate so
cială și națională, pentru cauza so
cialismului și comunismului, joi a
avut loc, la Casa prieteniei românosovietice din Capitală, o adunare
festivă organizată de Comitetul
municipal București al P.C.R.
Au participat oameni ai muncii
din întreprinderi și instituții bucureștene. activiști de partid și de
stat, vechi militanți ai partidului
și ai mișcării muncitorești, oameni

de știință și cultură, studenti. mili
tari, elevi.
Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.
In prezidiul adunării au luat loc
tovarășii Virgil Cazacu, membru al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Cornel Onescu, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al
P.C.R..
președintele Consiliului
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, președintele
Consiliului general al A.R.L.U.S.,
Ion Popescu-Puțuri, membru al
C C. al P.C.R., directorul Institutu
lui de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., Emi

Cuvintarea tovarășului
Ion Popescu-Puțuri
Se împlinesc astăzi 112 ani de la
nașterea Iui Vladimir Ilici Lenin,
ginditor revoluționar, continuator
strălucit al învățăturii lui Marx și
Engels. întemeietor și conducător al
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice și al stalului sovietic, luptă
tor neinfricat pentru cauza proleta
riatului, pentru eliberare socială și
libertate națională, pentru triumful
nobilelor idei ale socialismului și co
munismului. în istoria umanității,
numele lui Lenin evocă biruința Ma
rii Revoluții Socialiste din Octombrie
— eveniment ce a inaugurat o nouă
perioadă în viața planetei noastre, o
perioadă de profunde transformări
înnoitoare și de mutații structurale,
o perioadă de mari schimbări pro
gresiste. Lenin a dus mai departe
moștenirea teoretică a marxismului,
potrivit epocii în care a trăit și con
dițiilor specifice in care a activat, a
îmbogățit cu noi teze și concluzii
materialismul dialectic și istoric, so
cialismul științific, strategia și tacti
ca revoluției și construcției socialis
te. întreaga lui viață și operă consti
tuie un exemplu de abordare teore
tică, în spirit înnoitor, a problemelor
esențiale ale luptei pentru o socie
tate socialistă și comunistă. Aportul
lui Lenin Ia tezaurul gîndirii revo
luționare este marcat prin curajul afirmării noului, al adevărurilor vie
ții, prin refuzul de a considera teo
ria drept suma unor teze imuabile,
cu valoare general-universală, vala
bile oricind și oriunde, indiferent de
loc și timp. V. I. Lenin a considerat
teoria revoluționară drept o călăuză
vie in acțiune, instrumentul indis
pensabil găsirii celor mai eficace
răspunsuri la problemele pe care
viața le ridică în fata celor ce luptă
pentru transformarea societății, a
definirii strategiei și tacticii în func
ție de împrejurările concrete. Stu
diind atent realitățile sociale și po
litice, el a avut tăria de a abandona
fără ezitare puncte de vedere depă
șite de viață, demonstrînd că sursa
vitalității marxismului, a forței sale
de înriurire este legătura organică
cu realitățile epocii, maximă recep
tivitate față de experiența pracțică,
de cuceririle pe care geniul uman le
dobindește in necontenita investiga
ție științifică a naturii și societății.
Subliniind că forța ideilor leniniste
se relevă in rezultatele remarcabile
pe care popoarele U.R.S.S. le-au dobindit în dezvoltarea economiei, ști
inței, tehnicii, culturii și în alte do
menii de activitate, în afirmarea tă
rii ca un factor deosebit de impor
tant al vieții internaționale, vorbito
rul a arătat că U.R.S.S. a devenit,
într-o perioadă istorică scurtă, un
puternic stat socialist, cu o economie
dezvoltată, cu un potential tehnic și
științific de prim rang. Cel de-al
26-lea Congres al P.C.U.S. a pus in
fața întregii țări un vast și insuflețitor program de muncă și luptă pen
tru dezvoltarea societății sovietice.
Sarcina principală a actualului cin
cinal in Uniunea Sovietică o consti
tuie asigurarea creșterii bunăstării
oamenilor muncii, pe baza dezvoltă
rii continue a economiei naționale,
accelerării progresului științei și teh
nicii, dezvoltării intensive a întregii
economii.
Aniversarea nașterii marelui gin
ditor și militant revoluționar — se arată în cuvîntare — ne oferă încă
un prilej de a sublinia faptul că
ideile sub steagul cărora luptă comu
niștii, forțele înaintate ale zilelor
noastre, au devenit realitate pe o
parte întinsă a planetei. Vitalitatea
ideilor socialismului științific, care
răspund pe deplin cerințelor legilor
obiective ale dezvoltării ăociale, își
găsește ilustrarea concludentă în edi
ficarea orinduirii noi, socialiste, in
tr-un șir de state, cuprinzînd mai
bine de o treime din populația glo
bului, în consolidarea continuă a par
tidelor comuniste și muncitorești, in
creșterea forței și influenței lor in
mase datorită afirmării cu devota
ment a intereselor fundamentale ale
popoarelor lor — toate acestea creînd condiții favorabile luptei unite
a forțelor înaintate ale contempora
neității pentru transformări sociale
progresiste, pentru înfăptuirea idea
lurilor socialismului și păcii.
în continuare, vorbitorul a spus :
Ca in fiecare an, aniversarea lui
V. I. Lenin prilejuiește, in țara noas
tră, evocarea drumului de luptă
parcurs de clasa muncitoare din
România și de partidul său revolu
ționar, pentru aplicarea creatoare, pe
pămîntul românesc, a învățăminte
lor generale ce se desprind din ex
periența mișcării revoluționare uni
versale, a relațiilor de prietenie și
solidaritate dintre proletariatul ro
mân și cel din . Rusia, dintre comu
niștii români și sovietici, la făurirea
cărora Lenin însuși a adus o contri
buție de seamă. Este bine cunoscut
faptul că Lenin a avut contacte cu

tor și de întregul sistem de ră
cire, un consum de carburanți
redus și el cu 30 la sută ; re
zistență sporită la folosire în
delungată și la temperaturi de
peste 800 grade Celsius.

• NOU VACCIN ÎM
POTRIVA HEPATITEI. A*
genția americană pentru con
trolul alimentelor și medica
mentelor a aprobat fabrica
rea și folosirea unui nou vaccin
împotriva hepatitei Cauzată de
virusul B. denumită și hepatită
serică. Hepatita cauzată de vi
rusul B este transmisă prin
transfuzii de singe și prin in
jecții. Noul vaccin, denumit
„Heptabak-B“, va asigura imu
nitatea impotriva hepatitei vi
rusului B pe o perioadă de cel
puțin cinci ani după inoculare.

fruntași ai mișcării revoluționare din
România, a urmărit cu atenție reali
tățile social-politice din țara noastră,
a făcut adesea referiri și aprecieri
călduroase in legătură cu luptele re
voluționare ale proletariatului și ță
rănimii noastre, a privit cu simpatie
aspirația legitimă a poporului român
spre înfăptuirea unității sale na
ționale.
Arătînd că prietenia și solidarita
tea dintre P.C.R. și P.C.U.S.. dintre
poporul român și popoarele U.R.S.S.
au vechi și luminoase tradiții, vor
bitorul a reamintit că muncitorimea
română, forțele sociale și politice
înaintate din țara noastră au salutat
cu sinceră bucurie și speranță biru
ința proletariatului rus, au manifes
tat, din prima clipă, solidaritatea lor
cu tinăra republică sovietică. O con
cludentă expresie a acestei solidari
tăți a constituit-o participarea cu
arma în mină a revoluționarilor ro
mâni la apărarea Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, a statului so
vietic împotriva intervenției imperia
liste. încă de la făurirea sa. Partidul
Comunist Român a militat consecvent
pentru stabilirea unor relații de pri
etenie și bună vecinătate între
România și Uniunea Sovietică, pen
tru colaborarea celor două țări. Realizînd cu succes sarcinile revoluției
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă începută
in August 1944, sub conducerea parti
dului comunist, poporul român a în
tors armele împotriva cotropitorilor
hitleriști și a participat cu toate for
țele umane și materiale la războiul
pentru infringerea definitivă a Ger
maniei fasciste. în această luptă, umăr la umăr, s-a pecetluit frăția
dintre ostașii români și sovietici, s-au
pus bazele de nezdruncinat ale prie
teniei popoarelor noastre.
în anii socialismului, relațiile de
prietenie și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre
s-au ridicat pe o treaptă superioară
și au cunoscut o puternică dezvol
tare.
Desfășurate pe baza principiilor
înscrise în Tratatul de prietenie, co
laborare și asistentă mutuală dintre
România și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste din 1970 și in De
clarația comună semnată în 1976 la
București, relațiile româno-sovietice
se dezvoltă și se amplifică cu succes,
în cele mai diverse domenii. în inte
resul celor două țări, al cauzei so
cialismului, păcii și conlucrării in
ternaționale.
Dezvoltarea continuă a conlucrării
dintre România și U.R.S.S., aprofun
darea legăturilor pe multiple planuri
între țările noastre reliefează viabi
litatea principiilor deplinei egalități
în drepturi, respectului independenței
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, avantajului
reciproc și întrajutorării tovărășești,
principii consacrate în aceste docu
mente de profundă semnificație.
Un rol decisiv în evoluția ascen
dentă și rodnică a raporturilor de
prietenie româno-sovietice îl au intilnirile și convorbirile dintre condu
cătorii celor două partide și state, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Leonid Ilici Brejnev. măsurile
convenite în acest cadru, care au
deschis noi perspective colaborării
dintre partidele, statele și popoarele
noastre.
Partidul Comunist Român, clasa
muncitoare, întregul nostru popor
vor milita neabătut și în viitor pen
tru adîncirea continuă a relațiilor de
prietenie și colaborare între partide
le, țările și popoarele noastre. Este
o orientare programatică, reafir
mată și in documentele Congresului
al XII-lea al Partidului Comunist
Român, dezvoltarea alianței și co
laborării cu U.R.S.S., cu țările socia
liste constituind o trăsătură esen
țială a politicii internaționale a parti
dului și statului nostru.
„Apreciem cu deosebită satisfacție
— sublinia secretarul general al
partidului, președintele României so
cialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în cuvîntarea rostită la tribuna celui
de-al XXVI-lea Congres al Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice — evo
luția ascendentă a relațiilor de caldă
prietenie și solidaritate intre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, intre ță
rile și popoarele noastre, întemeia
te pe principiile socialismului știin
țific, ale marxism-leninismului, pe
deplină egalitate, stimă și respect re
ciproc, pe neamestec in treburile in
terne și întrajutorare tovărășească.
Dezvoltarea și mai puternică, în vii
tor, a prieteniei, colaborării și soli
darității româno-sovietice slujește
progresului și bunăstării popoarelor
ambelor țări, cauzei socialismului și
păcii in lume".
Omagiind personalitatea lui Vla

DE PRETUTINDENI
• MERSUL PE... PLA
FON. Specialiștii francezi au
conceput un dispozitiv care per
mite unei persoane să se depla
seze in deplină securitate pe zi
duri și plafoane, cu condiția ca
acestea să aibă și elemente de
oțel- Ideea este de natură să-și
găsească multiple aplicații, de
pildă la montarea suprastruc
turilor. montarea conductelor electrice, construcția și repararea
navelor ș.a. Principiul dispoziti
vului este extrem de simplu :
genunchii și miinile utilizatoru
lui sint echipați cu cite 'o „ven
tuză" electromagnetică, mersul

lia Sonea, membru supleant al C.C.
al P.C.R., adjunct de șef de secție
la C.C. al P.C.R., Ion Găleteanu,
secretar de stat la Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, Vasile
Bontaș, secretar al C.C. al U.T.C.,
Dumitru Necșoiu, secretar al Comi
tetului municipal București al
F.C.R., Florea Costache, maistru la
întreprinderea „Policolor" din Ca
pitală, Adriana Matei, studentă la
Facultatea de drept.
în prezidiu a luat loc, de ase
menea, V. I. Drozdenko, ambasado
rul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.
Adunarea a fost deschisă de to
varășul Dumitru Necșoiu.
A luat cuvîntul tovarășul Ion Podimir Ilici Lenin, reliefînd rolul său
de deosebită importantă, respectul pe
care comuniștii români, Întregul nos
tru popor ii poartă operei sale, a
spus vorbitorul, subliniem faptul că
experiența revoluționară a Partidu
lui Comunist Român, a clasei noas
tre muncitoare confirmă, conclu
dent. justețea ideilor leniniste cu
privire ia necesitatea unei atitudini
creatoare, a dezvoltării continue a
teoriei, a aplicării ei concrete in
funcție de particularitățile naționa
le. Trebuie arătat că un factor vi
tal al marilor biruinți ale partidu
lui nostru l-a reprezentat capacita
tea sa de a transpune in viață, in
mod creator, legitățile generale ale
dezvoltării sociale, adaptindu-le la
specificul nostru istoric, social și na
țional, abordarea originală a proble
melor practice ale revoluției și con
strucției socialiste din România, ințelegind că soluțiile nu trebuie co
piate, că nu există „model" univer
sal valabil, că fiecare țară trebuie
să parcurgă propriul său drum că
tre socialism.
Sinteză a propriei sale experiențe
de luptă, mărturie a receptivității
sale fată de nou, a hotăririi cu care
elimină tot ceea ce este perimat și
frinează progresul, Programul P.C.R.
de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism — do
cument teoretic și practic de o deo
sebită semnificație — constituie, prin
prevederile și obiectivele sale, ex
presia marxism-leninismului creator
în România. Congresul al XII-lea al
partidului, care a adoptat liniile di
rectoare ale dezvoltării țării în pe
rioada 1981—1985, a stabilit ca obiec
tiv fundamental al acestei perioade
trecerea României de la stadiul de
tară socialistă în curs de dezvoltate
la stadiul de țară socialistă mediu
dezvoltată, punind ca o sarcină de
importanță deosebită pentru această
etapă realizarea unei noi calități in
întreaga activitate economico-sociaiă.
Succesele remarcabile obținute de
poporul nostru — a subliniat vor
bitorul — sint indisolubil legate de
activitatea teoretică și practică a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al partidului, caracterizată
prin gindire cutezătoare, prin inves
tigarea permanentă a noului, prin
înțelegerea adincă a fenomenelor esențiale din viața societății, de ro
lul său decisiv în fundamentarea căi
lor de dezvoltare a patriei, in elu
cidarea proceselor social-politice ale
contemporaneității, în îmbinarea ar
monioasă a politicii interne și ex
terne a României. Sub conducerea
clarvăzătoare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, partidul s-a afirmat cu
putere drept centrul vital al între
gii națiuni, de la care emană gindirea îndrăzneață menită să asigu
re transformarea revoluționară a so
cietății, forța ce pune in valoare
toate energiile creatoare ale poporu
lui roman, deschizindu-i minunate
perspective.
După ce a înfățișat pe larg succe
sele obținute de poporul român în
creșterea economico-sociaiă a țării,
vorbitorul a relevat eforturile pe
care oamenii de la orașe și sate —
români, maghiari, germani și de alte
naționalități — le depun pentru a
asigura dezvoltarea în continuare a
patriei, crearea condițiilor necesare
în vederea sporirii forțelor de pro
ducție și ridicării continue a bună
stării materiale și spirituale a celor
ce muncesc.
Subliniind că politica internă și ex
ternă a partidului nostru exprimă o
unitate organică, dialectică, vorbito
rul a spus :
România militează cu consecvență,
potrivit pozițiilor sale de principiu,

pescu-Puțuri, care a vorbit despre
personalitatea și activitatea revolu
ționară ale lui V. I. Lenin.
★
în încheierea adunării festive a
fost vizionat un film documentar
redind aspecte ale realizărilor oa
menilor muncii sovietici, sub con
ducerea P.C.U.S., în dezvoltarea
economiei, științei, tehnicii, culturii
și in alte domenii de activitate.
Participanții la adunarea festivă
au vizitat. în holul Casei prieteniei
româno-sovietice, o expoziție fotodocumentară ce înfățișează perspec
tivele dezvoltării U.R.S.S. in lumi
na obiectivelor stabilite de cel
de-al XXVI-lea Congres al P.C.U.S.
pentru întărirea prieteniei și solida
rității cu toate țările socialiste, pen
tru dezvoltarea largă a colaborării și
cooperării cu aceste țări. în acest
cadru, acordăm o atenție deosebită
relațiilor cu țările socialiste vecine —
intre care marea noastră vecină și
prietenă, Uniunea Sovietică,
Situăm ferm la baza raporturilor
noastre externe principiile deplinei
egalități în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile inter
ne, renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța și milităm ferm pen
tru afirmarea și generalizarea largă
în viața internațională a acestor
principii, care constituie condiția
primordială a destinderii și înțele
gerii, a securității și păcii mondiale.
Ca țară europeană care a cunoscut
din plin ororile războiului, România
se pronunță ferm pentru oprirea
amplasării de noi rachete cu rază
medie de acțiune în Europa și, în
general, a oricăror rachete nuclea
re și pentru trecerea la retragerea
și distrugerea celor existente. Româ
nia a ăalutat declarația secretarului
general al C.C. al P.C.U.S., L. I.
Brejnev, prin care Uniunea Sovieti
că se angajează de a nu mai am
plasa noi rachete cu rază medie de
acțiune în Europa pe toată durata
tratativelor, pentru oprirea ampla
sării și reducerea celor existente și
prin care afirmă că U.R.S.S. este gata
să treacă chiar la o reducere unila
terală a unui anumit număr din ra
chetele existente.
Opinia publică din țara noastră, a
cărei voință și-a găsit o puternică
expresie și în marile manifestații
pentru pace și dezarmare. împotriva
pericolului de război, pentru oprirea
cursei înarmărilor, acționează energic
spre a determina încheierea cu succes
a reuniunii de la Madrid, convocarea
unei conferințe pentru încredere și
dezarmare in Europa, continuitatea
reuniunilor general-europene începu
te la Helsinki, luarea unor măsuri
care să asigure popoarelor continen
tului o autentică securitate.
România acționează, totodată, ferm,
alături de alte state, pentru lichidarea
subdezvoltării și edificarea unei noi
ordini economice internaționale, care
să asigure așezarea relațiilor econo
mice internaționale pe baza echității
și egalității, astfel incit națiunile să
devină stăpîne pe resursele lor, să-și
hotărască singure soarta, să benefi
cieze neîngrădit de roadele conlucră
rii internaționale, ale revoluției știin
țifice și tehnice contemporane.
Partidul Comunist Român — se
subliniază în cuvîntare — desfășoară
o largă activitate internațională, militînd ferm pentru întărirea colaboră
rii și solidarității cu toate partidele
comuniste și muncitorești, cu parti
dele socialiste și social-democrate, cu
mișcările de eliberare națională și
partidele de guvemămînt din țările
in curs de dezvoltare, cu alte parti
de democratice, cu organizații progre
siste, revoluționare de pretutindeni.
Unitatea tuturor partidelor și forțe
lor progresiste, antiimperialiste, a
tuturor forțelor care se pronunță pen
tru pace constituie astăzi o cerință
de importanță excepțională a vieții
internaționale.
în încheiere, vorbitorul a spus :
Comuniștii români, clasa muncitoare
din țara noastră, întregul popor,
acționind permanent de pe pozițiile
socialismului științific, ale politicii
partidului, sint ferm hotărîți să tra
ducă in viață orientările Partidului
Comunist Român, expresie concretă,
creatoare, in condițiile specifice ale
țării noastre, a înaltelor idealuri re
voluționare, cărora V. I. Lenin le-a
consacrat întreaga sa activitate și care
își demonstrează vitalitatea lor.

Intîlnire prietenească la Ambasada U. R. S. S.
Cu ocazia împlinirii a 112 ani de
la nașterea lui V. I. Lenin, la Am
basada Uniunii Sovietice la București
a fost organizată, joi seara, o întiinire prietenească. în acest cadru a
fost prezentat un film consacrat
vieții și activității lui V. I. Lenin.
Au participat Virgil Cazacu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv,
secretar al C.C. al P.C.R., Cornel
Onescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. președintele Consi
liului general al A.R.L.U.S., Emila

Sonea, membru supleant al C.C. al
P.C.R., adjunct de șef de secție la
C.C. al P.C.R., Constantin Oancea,
adjunct al ministrului afacerilor
externe, activiști de partid și de stat,
reprezentanți al conducerii unor mi
nistere. instituții centrale, organizații
de masă și obștești, foști luptători și
veterani ai războiului împotriva fas
cismului, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.
Au fost prezenți, de asemenea, șefi
de misiuni diplomatice acreditați in
tara noastră.
(Agerpres)

Depunerea unor coroane de flori
In Capitală a avut loc, joi, cere
monia depunerii unor coroane de
flori, cu prilejul împlinirii a 112 ani
de la nașterea lui Vladimir Ilici Le
nin, La monumentul lui V. I. Lenin
au fost depuse coroane de flori din
partea Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. și consiliului popular
municipal, precum și din partea Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.
La ceremonie au participat repre
zentanți ai Comitetului municipal

se realizează prin desprinderea
și avansarea succesivă a ventu
zelor. Un harnașament permite
la oprire degajarea ventuzelor
de la miini pentru durata lu
crului. iar, în ceea ce privește
securitatea, un dispozitiv plasat
in circuitul electric preintimpină
orice manevră greșită : o între
rupere accidentală a alimentării

București al P.C.R., ai Consiliului
popular al Capitalei, Consiliului ge
neral al A.R.L.U.S., Ministerului Afacerilor Externe, activiști de partid
și de stat, oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții bucureștene.
Au luat parte, de asemenea, V. I.
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și membri ai am
basadei.
Un grup de pionieri a depus jerbe
de flori.
(Agerpres)

electrice nu antrenează decît
inconvenientul de a rămine
„lipit" de plafon.

• MANUSCRISE PE
FOI DE PALMIER, o
grupă de istorici care a efectuat
cercetări in împrejurimile ulti
mei capitale regale a Birmaniei
— Mandalai, a adunat o colecție
unică de manuscrise vechi de
peste 200 de ani. Textele sînt
scrise pe foi de palmier special
prelucrate pentru a putea inlocui hirtia. Manuscrisele conțin
precizări asupra modalităților
de preparare a unor medica
mente din plante, ele prezentind. de aceea, interes nu numai
pentru istorici, ci și pentru me
dici. Vechile rețete au stat la
baza preparării unor medica
mente actuale. .

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a lui V. I. Lenin

Ședința festivă de la Moscova

Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,

„UN EVENIMENT DE AMPLA Șl PROFUNDA
SEMNIFICAȚIE IN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ"
Mijloacele de informare în masă din diferite țări ale
lumii - agențiile internaționale de presă, ziare de maie
tiraj, alte publicații, posturi de radio și televiziune du acordat spații ample vizitelor oficiale de prietenie
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, le-a efectuat în Republica
Populară Chineză și Republica Populară Demo
crată Coreeană. Acestui eveniment de primă im
portanță în cronica raporturilor de prietenie tradițională
și strînsă conlucrare ale țării noastre cu R. P. Chineză
și R.P.D. Coreeană îi sînt consacrate articole, comen
tarii, informații în care se relevă semnificațiile saie
majore, atît in ce privește legăturile României cu cel»
două țări socialiste din Asia, cît și pe planul relațiilor
internaționale, în general.
Sînt subliniate valențele multiple ale noii misiuni de
pace și prietenie, care a evidențiat hotărîrea poporului
poporului
chinez
și a poporului
coreean
român, ca și a----------*u:—
' --------------*
------------de a întări continuu solidaritatea și colaborarea in inte-

resul reciproc, al cauzei socialismului, păcii și cooperării
internaționale.
Mijloacele de informare in masă reflectă faptul că
cele două vizite ale președintelui României constituie,
totodată, o contribuție de seamă la afirmarea princi
piilor democratice în relațiile internaționale, la promo
varea unei politici de pace, înțelegere și colaborare
internațională, a cauzei socialismului și progresului în
lume.
Este evidențiată personalitatea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, promotor neobosit al ideilor păcii și înțele
gerii între popoare.
Sînt remarcate primirile deosebit de călduroase rezervate înalților soli ai poporului român, atît în R. P.
Chineză, cît și în R.P.D. Coreeană, sentimentele de
prețuire și adîncă prietenie cu care tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost încon
jurați încă de la sosirea la Beijing și Phenian.

Agenția iugoslavă TANIUG, inDespre vizita tovarășului Nicolae
Nicolae Ceausescu la Beijing și
formînd despre vizita tovarășului
Ceaușescu în R.P. Chineză și-au in
referindu-se la primirea ce i-a
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
format cititorii și ziarele centrale
fost rezervată, agenția FRANCE
tovarășa Elena Ceaușescu, in R.P.
din R.P. Ungară. „NEPSZABADPRESSE informa că „Ziarul Po
Chineză, relevă că „la baza rela
SAG" a publicat o informație anunporului" a salutat lupta desfășura
țiilor bune și stabile dintre cele
țînd sosirea în capitala Chinei ca
tă de România „împotriva imperia
și cotidianul de seară budapestan
două țări se află principiile egali
lismului, colonialismului și politi
„EȘTI HIRLAP", a cărui informa
tății in drepturi, independenței in
cii de forță", omagiind politica
ție a purtat titlul „Ceaușescu la
elaborarea și promovarea politi
României „de apărare a indepen
cii interne și externe, precum și Beijing". „NEPSZAVÂ" a infor
denței", precum și „rolul ei activ
mat
și
despre
escala
făcută
la
No

dezvoltarea unei colaborări re
în relațiile internaționale".
vosibirsk. Au mai publicat infor
ciproc avantajoase". Se subliniază,
„Organul P. C. Chinez — scrie
mații despre vizită, sub titlurile
totodată, faptul că noile convorbiri
France Presse — subliniază că nu
„Ceaușescu la Beijing" și „Nicolae
meroasele contacte stabilite in ulti
româno-chineze la cel mai înalt ni
Ceaușescu a sosit in China", ziarele
mii ani intre cele două țări au per
vel constituie „un nou impuls in
„MAGYAR
NEMZET"
și
„MA

Și
mis «consolidarea înțelegerii dintre
dezvoltarea , relațiilor tradiționale
GYAR HIRLAP".
ele și a încrederii reciproce»".
de prietenie".
RADIOUL
și
TELEVIZIUNEA
Totodată, agenția menționată a
în relatările consacrate primei
din
R.P.
Ungară
au
relevat,
de
Informat
despre convorbirile pre
runde de convorbiri oficiale dintre
ședintelui
Nicolae Ceaușescu cu
tovarășului
Ceaușescu
și
toasemenea,
sosirea
tovarășul Nicolae
conducătorii chi
varășul Hu Yao
nezi. „în cursul
bang, agenția Taunei
conferințe
niug menționează
de presă la Bei
că
președintele
Mărturii
grăitoare
ale
unor
tradiționale
legături
jing, președintele
C.C. al P. C. Chi
Nicolae Ceaușescu
nez a salutat cu
de prietenie și solidaritate
a exprimat dorin
căldură vizita to
ța ca U.R.S.S. și
varășului Nicolae
Contribuție remarcabilă la afirmarea principiilor China să depă
Ceaușescu. a ex
șească actualele
primat deosebita
noi,
democratice ale raporturilor interstatale, la divergente
dintre
satisfacție pentru
ele.
subliniind, in
prilejul de a avea
abordarea constructivă și soluționarea marilor același
timp,
că
împreună un larg
probleme ale lumii de azi în interesul po aceasta ar coresschimb de păreri
punde nu numai
atît in problepoarelor, al cauzei socialismului și păcii
intereselor celor
me bilaterale, cit
două țări, ci aie
și internaționale
Aprecieri elogioase la adresa politicii externe de tuturor țărilor so
de interes cocialiste. cît și po
mun. Președintele
pace, independență și colaborare a României liticii
de pace și
Nicolae Ceaușescu
colaborare inter
și-a exprimat sa
socialiste
națională".'
•i ■
tisfacția de ă se
ZIARELE, TE
întilni si purta
LEVIZIUNEA și
convorbiri cu con
RADIOUL din Italia au acordat
Nicolae Ceaușescu la Beijing, in te
ducătorii de partid și de stat chi
spații largi vizitelor.
lejurnal fumizîndu-se și informații
nezi. a subliniat dorința de inten
într-o relatare intitulată „Pri
despre desfășurarea vizitei.
sificare a colaborării între ceie
mire
grandioasă pentru Ceaușescu
două partide și țări.
Ample relatări privind acest im
în China", cu subtitlul „Beijingul
Aceeași agenție relevă, într-o co
portant eveniment au fost transmi
subliniază importanța vizitei con
respondență din Beijing, că în
se de marile agenții internaționale
ducătorului român", corespondentul
cursul întîlnirii dintre tovarășul
de presă. într-un comentariu con cotidianului
„L’UNITA" arăta : „Lui
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
sacrat vizitei președintelui Nicolae
Ceaușescu chinezii i-au rezervat o
ral al Partidului Comunist Român,
Ceaușescu în China, agenția ASSO
primire
grandioasă,
ca nici unui alt
președintele României, și tovarășul
CIATED PRESS aprecia că aceasta
șef de stat care a vizitat China de
Deng Xiaoping, vicepreședinte al
va duce la o „intensificare a rela
cind ne aflăm în capitala chineză".
C.C. al Partidului Comunist Chinez,
țiilor economice dintre cele două
După ce se relevă că „Ziarul
au fost abordate probleme bilate
țări", „se va constitui într-un im
Poporului" a consacrat un articol
rale și internaționale. Se sublinia
portant eveniment al vieții inter
prieteniei și unității chino-române,
naționale. dind un nou impuls ra
ză, in continuare, că „președintele
se relatează despre ceremonia pri
porturilor de prietenie și colabora
Nicolae Ceaușescu a declarat, la o
mirii
și începerea convorbirilor ofi
conferință de presă, că au fost dis
re între cele două țări".
ciale.
cutate cu oficialitățile chineze as
Aceeași agenție a transmis o re
In continuare sînt redate apre
pecte privind Orientul Mijlociu,
vistă a presei chineze, reliefi nd
din „Ziarul Poporului" referi
problema palestiniană. Europa și
comentariile elogioase la adresa po cieri
toare la „succesele obținute de
dezarmarea". S-a arătat că au fost,
liticii externe a partidului și statu
România in transformarea ei dinde asemenea, discutate relațiile
lui nostru.
tr-o țară săracă și cu o agricultu
chino-americane și chino-sovietice.
„La un banchet oferit în onoarea
ră înapoiată într-un stat socialist
Sub titlul „Vizita președintelui
sa de Comitetul Central al Partidu
modern" și la ecourile trezite în
Nicolae Ceaușescu in China", ziarul
lui Comunist Chinez — scrie A.P.
sinul poporului chinez de lupta
iugoslav „POLITIKA" a publicat o
— Nicolae Ceaușescu s-a referit la
dusă de România împotriva impe
corespondență din Beijing în care
«buna colaborare» dintre România
rialismului, a colonialismului și a
se arată intre altele : „Președintele
ji China, exprimîndu-și convingerea
politicii de forță.
Nicolae Ceaușescu vizitează pentru
că «ea se va dezvolta și mai pu
Ziarele engleze „THE TIMES",
a patra oară China".
ternic în viitor». Nicolae Ceaușescu
„THE GUARDIAN", „THE DAILY
„într-un editorial — continuă pu
a admis că «in unele probleme
TELEGRAPH" și „FINANCIAL
blicația iugoslavă — «Ziarul po
complexe ale vieții internaționale
TIMES" au publicat știri și arti
porului», organ central al C.C. al
pot exista și deosebiri de păreri»,
cole în legătură cu vizita tovarășu
P.C. Chinez, aduce laude «tradiției
dar a subliniat că «esențial esta de
lui Nicolae Ceaușescu în R. P. Chi
revoluționare» din România, reali
a intări colaborarea, de a acționa neză. In context se evidențiază „re
zărilor obținute de această țară în
tot mai strîns împreună, în spriji
lațiile tradiționale bune dintre
construcția socialismului, care —
nul afirmării politicii de pace, de
China și România", reliefîndu-se,
așa cum se subliniază — au trans
respect al independenței, de des
totodată, atenția pe care partea
format-o dintr-o țară săracă și cu
tindere și colaborare internațio
chineză o acordă acestui eveniment.
nală»".
o agricultură înapoiată intr-un
POSTURILE DE RADIO BRITA
«stat socialist modern, cu o indus
NICE au difuzat, la rîndul lor, știri
„Nicolae Ceaușescu — scrie A.P.
trie și agricultură ce se dezvoltă
și comentarii in legătură cu vizita
— a apreciat rolul și poziția con
rapid», subliniind : «Poporul chinez
distinșilor oaspeți din România in
structivă ale Chinei in viața inter
R. P. Chineză.
urmărește îndeaproape eforturile
națională, în soluționarea marilor
Ziarul american „WASHINGTON
depuse de România in lupta sa fer
probleme cu care este confruntată
POST" a publicat știri in legătură
mă împotriva imperialismului, co
omenirea, in lupta «împotriva im
cu vizita în R. P. Chineză, insistînd
lonialismului și a politicii de forță,
perialismului, colonialismului și
asupra convorbirilor tovarășului
sprijinul pe care il acordă luptei
neocolonialismului, pentru cauza li
Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Hu
drepte a popoarelor și națiunilor
bertății și independenței popoare
Yaobang.
oprimate, eforturile în vederea
lor, pentru progres și pace în lume».
PRESA DE LIMBA ARABĂ ȘI
salvgardării păcii mondiale. Româ
Pe plan internațional, a afirmat
FRANCEZA DIN BEIRUT arată că
președintele român, «mai mult ca
nia, care este perseverentă în po
vizita in R. P. Chineză a președin
oricind, popoarele trebuie să-și
litica sa de independență și auto
telui Nicolae Ceaușescu este urmă
unească eforturile și să treacă la
nomie, joacă un rol activ pe plan
rită cu cea mai mare atenție pe
acțiuni hotărîte în vederea opririi
internațional, bucurîndu-se de ad
plan internațional. In legătură cu
cursului periculos al evenimentelor
mirație din partea popoarelor lu
relațiile bilaterale, ziarele libaneze
spre confruntare și război, pentru
mii»".
menționează evoluția pozitivă a aa se pune capăt agravării încordă
Anunțind faptul că tovarășul
cestora și semnarea noului acord
rii internaționale și a se trece la
Nicolae Ceaușescu a plecat in
comercial, în baza căruia R.P. Chi
reluarea și dezvoltarea politicii de
tr-o vizită oficială de prieteneză va livra României cărbune,
destindere și pace, de colaborare și
nie în R. P. Chineză și R.P.D.
metale
neferoase, produse ale in
Coreeană. agenția T.A.S.S. infor- respect al independenței națio
dustriei ușoare și textile în schim
nale»", „Nicolae Ceaușescu a de
mează și despre escala pe care,
bul unor echipamente industriale,
pre- clarat că destinderea este mai ne
Beijing.
in drum spre ~
T
oteluri laminate și produse chi
ședințele Nicolae Ceaușescu a fă cesară ca oricînd pentru a preveni
mice.
cut-o la Novosibirsk. „Trecind pe confruntarea și războiul" — notează
POSTURILE DE RADIO ȘI TE
deasupra teritoriului Uniunii So A.P. — relevînd. totodată, că în
LEVIZIUNE DIN LIBAN au trans
„toastul rostit la banchetul oferit
vietice — relatează agenția T.A.S.S.
mis, de asemenea, informații și
— Nicolae Ceaușescu a adresat lui in onoarea președintelui Nicolae
comentarii în legătură cu vizita.
Ceaușescu, președintele C.C. al
Leonid Brejnev, de la bordul avio
Ziarul „DAILY TIMES" din Ni
P.C.C.,
Hu
Yaobang,
a
mulțumit
nului, o telegramă în care a trans
geria a publicat articolul „Ceaușescu
României pentru «încrederea și
mis un salut cald, tovărășesc și
în China", in care se evidențiază
sprijinul de cel mai mare prețcele mai bune urări". De asemenea,
primirea caldă făcută președintelui
agenția T.A.S.S. a difuzat infor acordate Chinei în perioada cind
Nicolae Ceaușescu la Beijing de
era confruntată cu dificultăți".
mații despre vizita președintelui
conducerea de partid și de stat din
Nicolae Ceaușescu în R.P.D. Core
Președintele Hu Yaobang — scrie
R. P. Chineză. Cotidianul face, tot
agenția A.P. — „i-a elogiat pe ro
eană.
odată, referiri la aprecierile publi
mâni, afirmînd : «Apărați cu fermi
In relatările sale, agenția T.A.S.S.
cate de presa chineză cu privire la
a precizat că în timpul vizitei in
tate suveranitatea de stat și dem
poziția P.C.R., a secretarului său
R.P. Chineză tovarășul Nicolae
nitatea națională..., sînteți împotri
general privind lupta împotriva im
Ceaușescu a avut întilniri și con
va dreptului forței, apărați pacea
perialismului, colonialismului și po
vorbiri cu conducătorii chinezi Hu
lumii și cauza progresului omeni
liticii de forță.
Yaobang, Deng Xiaoping, Zhao
rii». Hu Yaobang și Nicolae
Ziarele braziliene „ESTADO DE
Ziyang, iar în cursul vizitei în
Ceaușescu au vorbit amîndoi des
SAO PAULO" și „FOLHA DE
R.P.D. Coreeană cu tovarășii Kim
pre folosirea prilejului acestei viziSAO PAULO" au reprodus citate
Ir Sen și Li Giong Ok.
te pentru identificarea a noi căi de
din presa chineză și au făcut refe
Relatări privind vizita conducă
în vederea
cooperare
economică
riri la bunele relații dintre Româ
torului partidului și statului nostru
prosperității
sprijinului
reciproc
și
nia și China pe linie de stat și de
în R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană
comune".
partid.
au fost publicate și de ziarele
tovairășului
(Agerpres)y
Anunțind
sosirea
^,,PRAVDA" și „IZVESTIA".

MOSCOVA 22 — Trimisul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : Cu
prilejul celei de-a 112-a aniversări
a zilei de naștere a lui Vladimir Ilici
Lenin, la Moscova a avut loc joi o
ședință festivă, la care au participat
L. I. Brejnev, alți conducători de
partid și de stat sovietici.
In sală erau prezenți veterani ai
partidului, fruntași in producție, oa
meni de știință și cultură, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, de ti
neret, oaspeți de peste hotare.

Raportul la adunare a fost prezen
tat de I. V. Andropov, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.,
președintele Comitetului Securității
de Stat al U.R.S.S. Vorbitorul a evo
cat viața și opera revoluționară a lui
V. I. Lenin, a relevat realizările ob
ținute de oamenii muncii sovietici,
sub conducerea P.C.U.S., în înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al
XXVI-lea al partidului.

Restabilirea suveranității egiptene asupra întregului
Sinai — „un pas important in procesul de pace”
CAIRO 22 (Agerpres). — Guvernul
egiptean a examinat o serie de proble
me privitoare la preluarea de către
Egipt a ultimei porțiuni din Sinai,
după retragerea Israelului, la 25 apri
lie, și un raport prezentat de vicepremierul și ministrul afacerilor ex
terne, Kamal Hassan Aii, asupra ne
gocierilor dintre cele două țări pen
tru definitivarea traseului frontierei
dintre ele.
într-o declarație făcută după ședin
ța cabinetului, reluată de agenția

Fermă

Reuter, ministrul de stat pentru in
formații, Safwat Al-Sharif, a subli
niat că decizia Israelului de a se re
trage din Sinai, conform calendaru
lui stabilit anterior, constituie un pas
important și pozitiv nu numai în ce
privește relațiile bilaterale, dar și în
continuarea procesului de pace în
zonă. El a menționat că guvernul
egiptean a reafirmat angajamentul de
a continua negocierile tripartite asu
pra autonomiei palestinienilor din
Cisiordania și Gaza.

internațională

condamnare

a bombardamentelor aviației israeliene in Liban
• Apel la calm și reținere al secretarului general al O.N.U.
• Întrunirea Comitetului Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei • Luptă aeriană israeliano-siriană • Un
bilanț tragic : 20 morți și 60 răniți

NAȚIUNILE UNITE. — Secretarul
general al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, a dat publicității o declara
ție în care se subliniază că a aflat
cu profundă îngrijorare de atacurile
aeriene israeliene întreprinse împo
triva Libanului și a adresat părților
implicate apelul presant de a da do
vadă de o maximă reținere pentru
restabilirea și menținerea încetării
focului, realizată in iulie 1981.
Pe de altă parte, secretarul general
a lansat, miercuri, un apel la desfă
șurarea, în cadrul Națiunilor Unite,
a unui nou efort pentru găsirea unei
soluții la problema Orientului Apro
piat. El a adăugat că O.N.U. consti
tuie singurul for existent in care pot
să se regăsească toate părțile și toate
țările interesate. Măsura cea mai efi
cientă care poate fi adoptată în pe
rioada critică din lunile următoare
„ar putea consta într-o inițiativă con
certată a membrilor Consiliului de
Securitate în vederea stabilirii unui
proces de comunicare și de negocieri
între părți, urmărind realizarea unei
soluții echitabile".
El a adăugat că o reglementare de
ansamblu în Orientul Apropiat ar
răspunde și nevoilor de securitate ale
marilor puteri și, ca urmare, i se pare
logic și necesar ca aceste state să ac
ționeze concertat în cadrul O.N.U.
pentru atingerea acestui obiectiv, re
latează agenția France Presse.

deasupra teritoriului libanez, deter
minând riposta artileriei.
întrunit sub conducerea lui Yasser
Arafat, Comitetul Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei
a dat publicității o declarație cu pri
vire la raidurile aeriene israeliene
de miercuri, arătind că Israelul a co
mis o încălcare a încetării focului,
folosind pretexte false.
★
Președintele Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a adresat
secretarului general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, un mesaj urgent
în care denunță raidurile aviației is
raeliene întreprinse miercuri împotri
va teritoriului Libanului. După cum
relevă agenția U.P.I., mesajul subli
niază responsabilitatea Israelului
pentru rezultatele acestei noi agre
siuni a forțelor sale aeriene împotriva
popoarelor palestinian și libanez.

DAMASC. — Un purtător de cuvlnt
militar de la Damasc, citat de agen
ția S.A.N.A., a anunțat că avioane
militare siriene au intrat, miercuri,
în acțiune împotriva avioanelor is
raeliene care efectuau raiduri împo
triva Libanului. în urma luptei aerie
ne angajate, un aparat israelian și
două siriene au fost lovite — a pre
cizat purtătorul de cuvînt.

TEL AVIV. — Autoritățile militare
îsraelierte au anunțat că, in timpul
unei lupte aeriene, intre avioane is
raeliene și siriene, în spațiul aerian
al Libanului, două aparate siriene au
fost doborîte — relatează agențiile
Reuter și A.P.

BEIRUT — într-o declarație făcută
ziariștilor, primul ministru al Liba
nului. Shafic Al-Wazzan, a condam
nat raidurile de bombardament între
prinse miercuri de aviația militară
israeliană împotriva țării sale —
transmite agenția Reuter. El a descris
aceste raiduri drept o agresiune bru
tală și sălbatică împotriva teritoriului
Libanului. Shafic Al-Wazzan a men
ționat că guvernul libanez este con
vocat în sesiune permanentă deschisă
pentru a urmări desfășurarea eveni
mentelor.

TEL AVIV 22 (Agerpres). — In te
ritoriile arabe ocupate de Israel ten
siunea se menține, informează agen
ția France Presse. în cursul zilei de
miercuri, un tînăr palestinian a fost
rănit după ce forțe militare israelie
ne au deschis focul pentru a-i dis
persa pe participants la o de
monstrație la Rafah, în zona
Gaza. în orașul Gaza un număr de
școli nu sînt deschise decît cu inter
mitențe.

BEIRUT 22 (Agerpres). — Peste
20 de persoane au fost ucise și alte
60 au fost rănite în cursul raidurilor
aviației israeliene de miercuri împo
triva taberelor de refugiați palesti
nieni, precum și a unor localități din
sudul Libanului, relatează agențiile
internaționale de presă.
Joi, aviația militară israeliană a
întreprins zboruri de recunoaștere

Congresul Partidului
Social-Democrat
din R. F. Germania
Willy Brandt, reales președinte
al P.S.D.
BONN 22 (Agerpres). — Joi, în
penultima zi a lucrărilor sale. Con
gresul Partidului Social-Democrat
din R.F. Germania l-a reales pe
Willy Brandt in funcția de pteședinte al acestei formațiuni politi
ce. Ca vicepreședinți ai P.S.D. au
fost aleși cancelarul federal Helmut
Schmidt și Johannes Rau, prim-ministru al landului Renania de NordWestfalia.
în aceeași zi au continuat dezba
terile. fiind adoptate moțiuni asupra
unor probleme cu caracter social-e
conomic de stringentă actualitate, aflate pe agenda de lucru a congresu
lui.

MOSCOVA 22 — Trimisul Ager
pres transmite : Tovarășul Nicolae
Constantin, viceprim-ministru al gu
vernului, reprezentantul permanent
al României la C.A.E.R., a avut, la
22 aprilie, o întîlnire cu N. V. Talîzin, vicepreședinte al Consiliului de
Miniștri al U.R.S.S., președintele
părții sovietice în Comisia interguvernamentală româno-sovietică de
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CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager
pres). — In continuarea vizitei pe
care o întreprinde în Mexic, tova
rășul Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior
și cooperării economice internaționa
le, a avut o întîlnire cu Pedro Oje
da Paullada, președintele Comitetu
lui Executiv Național al Partidului
Revoluționar Instituțional (P.R.I.).
Cu acest prilej, din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
a fost transmis președintelui P.R.I.
un salut prietenesc, împreună cu
urări de sănătate și de noi succese
in activitatea ce o desfășoară in
fruntea partidului.
Mulțumind, Pedro Ojeda Paullada
a rugat să se transmită tovarășului

PROBLEMELE POLITICO-IDEOLOGICE și ale activității partidului
in acest domeniu au fost dezbătute
la plenara C.C. al U.C.I., care a
I avut loc la Belgrad. Lazar Moisov,
I membru al Prezidiului C.C. al U.C.I.,
a prezentat un raport.
DIFEREND. Intre principalii par
teneri ai coaliției guvernamentale
italiene — partidele democrat-creșItin și socialist — a intervenit un
diferend care deschisese perspecti
va demisiei guvernului și convocăIrii de alegeri generale anticipate,
dar intervenția șefului statului,
Alessandro Pertini, a putut pune
capăt, cel puțin pentru moment, siItuației critice ce se contura pe sce
na politică a țării. Relațiile dintre
cele două partide s-ău deteriorat
Iin urma unor declarații ale minis
trului trezoreriei, Beniamino Andreatta (democrat-creștin), care au
generat nemulțumirea socialiștilor.
MISIUNEA ISLAMICA DE BUNE
OFICII iși va continua eforturile
■ vizind încetarea conflictului dintre
Irak și Iran, a declarat Habib
I Chatty, secretarul general al Orga
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în examinarea Comitetului Permanent ai Adunării
Naționale a Reprezentanților Populari
BEIJING 22 (Agerpres). — La Bei
jing au început joi lucrările se
siunii Comitetului Permanent al
Adunării Naționale a Reprezentanți
lor Populari a R.P. Chineze, consa
crată examinării proiectului noii
Constituții a țării, informează agen
ția China Nouă. Documentul —
elaborat de Comisia națională pentru
revizuirea Constituției — este alcă
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tuit dintr-un preambul și patru ca
pitole, conținînd in total 140 'de arti
cole. Principalele propuneri < „jrinse
în proiect, precizează agenția, sînt
reinstituirea funcției de președinte
al Republicii Populare Chineze și
stabilirea unui Consiliu Militar al Re
publicii, care să conducă forțele ar
mate ale țării.

încheierea vizitei delegației de partid și de stat
poloneze in Ungaria
BUDAPESTA 22 (Agerpres). — De
legația poloneză de partid și de stat,
condusă de general de armată Woj
ciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C.
al P.M.U.P., președintele Consiliului
de Miniștri și al Consiliului militar
pentru salvare națională ale R. P. Po
lone, și-a încheiat vizita oficială de
prietenie la Budapesta, unde a avut
convorbiri cu Jănos Kâdâr, prim-se-

cretar al C.C. al P.M.S.U., cu alți con
ducători de partid și de stat ungari.
A fost efectuat cu acest prilej un
schimb de opinii cu privire la pro
blemele actuale din cele două țări și
ale dezvoltării in continuare a rela
țiilor bilaterale și au fost examinate
o serie de probleme internaționale —
informează agențiile M.T.I. și P.A.P.

Diferendul anglo - argentinian
• Contrapropunerile Marii Britanii la planul argentinian
• Președintele Argentinei vizitează arhipelagul Maivine
(Falkland)
LONDRA 22 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Marii Britanii, Mar
garet Thatcher, a declarat in parla
ment că ultimele propuneri argentiniene nu răspund in unele puncte im
portante obiectivelor guvernului bri
tanic.
După cum relatează agenția As
sociated Press, contrapropunerile
Marii Britanii cuprind, în afara
acestui punct, cereri cu privire la
retragerea totală a forțelor argentiniene din Maivine, o administrație
interimară și stabilirea unui cadru
pentru negocieri asupra unei soluții
pe termen lung.
Aceste propuneri vor fi prezentate
la Washington secretarului de stat
american, Alexander Haig.
Ministrul de externe britanic,
Francis Pym, a sosit ieri seară la

ne scurt

Washington pentru a face cunoscut
contrapropunerile Marii Britanii;
Intr-o declarație de presă făcută la
sosirea in capitala S.U.A., Francis
Pym a atras atenția că „rămîn încă
reale dificultăți și obstacole" in ca
lea soluționării diferendului.

BUENOS AIRES 22 (Agerpres). —
Președintele Argentinei, generalul
Leopoldo Galtieri, a făcut, joi, o vi
zită in arhipelagul Insulelor Maivi
ne (Falkland) — transmite agenția
France Presse. Cu acest prilej, el a
inspectat, în calitate de comandantșef al armatei și președinte al Jun
tei militare de guvernămînt, pozi
țiile fortificate ale militarilor argen
tinieni din arhipelag, precum și ba
zele militare de la Comodoro Rivadavia și Rio Gallegos.
SARCINILE ORGANELOR LOCALE ALE PUTERII DE STAT
DIN CEHOSLOVACIA. La. Praga
s-au desfășurat lucrările Plenarei
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care
a discutat sarcinile comitetelor naționale (organele locale ale puterii
de stat) in lumina hotăririlor Congreșului al XVI-lea al partidului și
a adoptat o hotărire in problă^s
respectivă, relatează agenția C.Ț
Cuvintul de închidere a fost rostit
de Gustav Husak, secretar general
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.
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nizației Conferinței Islamice, la re
venirea sa la Jeddah, după ultime
le vizite efectuate la Teheran și
Bagdad.
NOI ATENTATE IN ULSTER. Mai
multe explozii au fost înregistrate în
ultimele 24 de ore în localitățile
nord-irlandeze Belfast, Londondeny,
Strabane, Ballymena, Bessbrook și
Magherafelt, soldate cu moartea a
două persoane și rănirea mai mu1tora. Surse ale poliției din Ulster
consideră că atentatele au fost or
ganizate de elemente extremiste ale
organizației ilegale Armata Republi
cană Irlandeză (I.R.A.).
MIGDALI ÎNFLORIȚI ȘI ZAPADA. In Bulgaria, un fenomen puțin
obișnuit în această primăvară l-a
constituit ninsoarea care a căzut
miercuri in unele zone din sudul
țării. Grosimea stratului de zăpadă
a ajuns la 15—20 de centimetri. In
ajunul Anului nou, ca urmare a
unei perioade mai îndelungate de
căldură, in aceleași zone înfloriseră
migdalii.

TÎRGUL DIN BRNO. Cea de-a 13-a ediție a Tirgului internațional de
bunuri de larg consum, la care participă întreprinderi și firme de comerț
exterior din 37 de țări, s-a deschis ieri la Brno. Din Romănia sînt prezente cu exponate inlreprinderile Electronum, Electroexport import, Tehnoforestexport, Vitrocim, Ilexim și ICECOOP. Pavilionul românesc a fost
vizitat de ministrul comerțului exterior al R. S. Cehoslovace, Bohumil
Urban, care a apreciat calitatea superioară a exponatelor și a exprimat
dorința de a se acționa in continuare pentru extinderea schimburilor eco
nomice româno-cehosiovace.

„MEDIUL INCONJURATOR-82".
La Stockholm vor fi organizate, in
luna Iunie, o serie de reuniuni
grupate sub genericul „Mediul în
conjurător — 82". Un accent deosebit va fi pus pe examinarea diver
selor aspecte legate de poluarea
atmosferei, care are ca principal
__ ..
efect formarea așa-numiteior „ploi
acide", cu grave repercusiuni asupra agriculturii și regiunilor îm
pădurite.

Nicolae Ceaușescu salutul cordial al
conducerii P.R.I. și al său personal,
urări de sănătate și noi succese in
activitatea dedicată bunăstării și
prosperității poporului român.
In cursul convorbirii, desfășurată
într-o atmosferă de caldă prietenie
și înțelegere reciprocă, a fost expri
mată dorința comună privind dezvol
tarea în continuare a bunelor rela
ții statornicite între Partidul Comu
nist Român și Partidul Revoluționar
Instituțional, dintre România și
Mexic, in interesul popoarelor ro
mân și mexican, al păcii și înțele
gerii in lume.
în timpul întîlnirii au fost abor
date unele probleme actuale inter
naționale.
A participat Constantin Băbălău,
ambasadorul României in Mexic,

Proiectul noii Constituții a R. P. Chineze

UN CENTRU PERMANENT DE EXPUNERE Șl DESFACERE A MAȘINiLOR-UNELTE ROMÂNEȘTI S-A DESCHIS LA CAIRO. Sînt reprezentate în
treprinderile de comerț exterior românești care desfac în R.A. Egipt o
gamă variată de strunguri, freze, scule și elemente de asamblare. La
festivitățile Oe deschidere au participat specialiști și oameni de afaceri
egipteni, care au apreciat calitatea și finisajul produselor românești, ce
și-au cîștigat un bun renume pe piața locală.
,

colaborare economică și tehnicoștiințifică.
Au fost examinate probleme ale
dezvoltării in continuare a colaboră
rii și cooperării economice dintre
România și Uniunea Sovietică în ac
tualul cincinal și în perspectivă. A
participat Traian Dudaș, ambasado
rul României in U.R.S.S.

Perspective favorabile extinderii
relațiilor româno - mexicane

agențiile de presa

Economia Bulgariei
în primul trimestru
ai anului 1982
SOFIA 22 (Agerpres), — In comu
nicatul privind realizarea planului
dezvoltării economico-sociale a Bul
gariei pe primul trimestru al anu
lui 1982, dat publicității de agenția
B.T.A., se relevă că producția netă
a crescut cu 4,9 Ia sută, productivi
tatea muncii cu 3 la sută, iar volu
mul producției marfă în industrie cu
6 la sută in comparație cu aceeași
perioadă a anului trecut.
Agenția B.T.A. informează că nu
a fost • îndeplinit planul la produc
ția de fontă, la blocuri de oțel, la
otel pentru tras la rece și pentru la
minat țevi, la ciment și la alte pro
duse, inclusiv la unele mărfuri de
larg consum.
In comunicat se arată că planul de
export a fost realizat, iar la capi
tolul export în țările socialiste a fost
depășit in proporție de 13,9 la sută
în comparație cu aceeași perioadă a
anului trecut.

Convorbiri româno-sovietice in problemele
dezvoltării colaborării economice

Potrivit unui raport al Fondului I
Națiunilor Unite pentru copii I
(U.N.I.C.E.F.), decalajele tot mai
accentuate existente pe glob se ex
primă și prin bolile și mortalitatea I
ridicate in țările lumii a treia : nu
mai anul trecut au pierit in mod I
tragic în aceste țări 17 milioane de I
copii sub vîrsta de 5 ani. Afișul de
mai sus, editat de U.N.I.C.E.F., în
fățișează in mod sugestiv profun- I
dele discrepanțe ale lumii de azi,
care se răsfrîng și asupra soartei
copiilor

AGRAVAREA ȘOMAJULUI IN ȚĂRILE C.E.E.

Un raport prezentat
Parlamentului vest-european, organ consul
tativ al C.E.E., întru
nit in sesiune specială
la Strasbourg, esti
mează că șomajul se
va agrava in următo
rii trei ani in țările
Pieței comune. Astfel,

raportul amintit, ela
borat de un grup de
cercetători de la Uni
versitatea din Cam
bridge, evidențiază că
pînă in 1985, rata șo
majului va atinge 16
la sută din forța de
muncă activă in Ma-

rea Britanie, 15 la su
tă în Irlanda, 14 la
sută in Belgia, 12 la
sută in Franța, 7 la
sută în R.F.G. In prezent, șomajul afectea
ză,
pe
ansamblul
C.E.E., aproximativ 11
milioane de persoane.
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