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C ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI ÎN ZIARUL DE AZI:

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Populare Revoluționare Guineea

1
Președintele Republicii Sdcialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe Mamourou Toură, 
ambasadorul Republicii Populare Re
voluționare Guineea la București, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu un

mesaj din partea tovarășului Ahmed 
Sekou Toure, președintele Republicii 
Populare Revoluționare Guineea, in 
care sînt adresate șefului statului ro
mân un cald salut prietenesc, urări 
de sănătate și fericire personală, da 
prosperitate pentru poporul român 
prieten.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
din partea sa tovarășului Ahmed 
Sekou Toure un cald salut prietenesc 
și cele mai bune urări,

A avut loc apoi o convorbire care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă cor
dială.

FAPTE 
DE MUNCĂ 
ÎN CRONICA 
ÎNTRECERII
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AU ÎNDEPLINIT planul
PE 4 LUNI

53 de unități economice 
din județul Mureș

Desfășurînd larg întrecerea socia
listă in cinstea apropiatei aniver
sări a zilei de 1 Mal, colectivele de 
oameni ai muncii din 33 de între
prinderi industriale și unități eco
nomice din județul Mureș au rapor
tat îndeplinirea, înainte de termen, 
a sarcinilor de plah ce le reveneau 
pe primele patru ldni ale acestui 
an. între acestea se numără Com
binatul chimic „Azomureș". între
prinderile „Metalotehnica", „Prod- 
complex" și I.L.E.F.O.R. din Tirgu 
Mureș, întreprinderea „Republica" 
din Reghin etc. Cele 53 de unități 
economice vor realiza pină la 
sfirșltul lunii aprilie o producție 
suplimentară în valoare de 146 mi
lioane lei. (Gheorghe Giurgiu).

27 unități economice 
din județul Bacău

Colectivele de muncă din 27 de 
Întreprinderi industriale ș( unități 
economice din județul Bacău au ra
portat îndeplinirea mal devreme a 
sarcinilor de plan prevăzute pen
tru primele 4 luni ale acestui an. 
Avansul ciștigat creează posibi
litatea unităților respective ca pină 
la finele lunii aprilie să realizeze, 
in cinstea zilei de 1 Mai, o pro
ducție suplimentară în valoare de 
circa 180 milioane lei. (Gh. Baltă).

38 unități economice 
din județul Arad

Un număr de 38 unități economi
ce arădene au raportat îndeplinirea 
planului la producția-marfă pe pri
mele patru luni ale anului. Pină 
la sfîrșitul acestei luni, colectivele 
de oameni ai muncii din cele 38 de 
unități fruntașe vor realiza o pro- 
ducție-marfă suplimentară in va
loare de peste 30 milioane lei. 
(Tristan Mihuța).
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HUNEDOARA : Cocs metalurgic peste prevederi
Harnicii cocsari din cadrul Com

binatului siderurgic Hunedoara, 
acordind toată atenția folosirii in 
cele mai bune condiții a instalații
lor și bunei organizări a muncii, 
raportează realizarea, peste sarci
nile de plan, a 5 000 tone cocs me
talurgic. în același timp, printr-o

judicioasă folosire și bună gospo
dărire a materiei prime, cocsarii 
hunedoreni au redus consumul de 
cărbune cu 14 kilograme pe tona 
de cocs, economisind in acest fel 
3 700 tone cărbune și realizind ast
fel o eficiență economică în va
loare de peste 5 milioane lei. (Sa
bin Cerbu).

Ieri, la întreprinderea „Autobuzul" 
din Capitală

Ieri, pe porțile întreprinderii 
„Autobuzul" din Capitală a plecat 
un nou lot de autoutilitare desti
nate exportului. Tara de destinație 
— Filipine. în această săptămină 
pe graficul de export al uzinei fi
gurează onorarea altor impor
tante contracte in Republica Demo
crată Germană, Columbia. Cuba, 
Italia, Ungaria. La fel ca și alte 
produse românești care și-au de
monstrat competitivitatea pe piața 
externă, autobuzele, troleibuzele și 
autoutilitarele fabricate în această 
întreprindere se bucură astăzi de 
un binemeritat prestigiu în zeci de 
țări ale lumii. Pentru a-și conso
lida poziția ciștigată pe piața mon
dială a autovehiculelor, muncitorii 
și specialiștii uzinei modernizează 
continuu fabricația, urmăresc ca 
fiecare produs ce poartă emblema 
TV să răspundă unor inalte exi

gențe de calitate. Și pregătesc tot
odată cu maximă atenție viitoare
le premiere tehnice. Acum în ac
tualitate se află noua generație de 
autoutilitare, al cărei prototip de 
bază — TV-35 (în imaginea alătu
rată) — a trecut cu succes recent 
probele de omologare. Citeva din 
performanțele tehnice ale autouti
litarei ne sint prezentate de ingi
nera Ana Mirilă : „Modelul TV-35 
echipat cu un motor diesel de 65 
CP se impune prin puterea mărită 
de transport și economicitatea con
sumului de carburant, care este cu 
25 la sută mai redus decît la tipul 
TV-14. în plus, de reținut că toate 
materialele și subansamblele din 
componenta autoutilitarei sînt de 
fabricație românească, noul produs 
răspunzind normelor rutiere inter
naționale".

Tn liniștea laboratoarelor și a să
lilor de proiectare, în atelierele de 
prototipuri sau pe șoselele de toa
te categoriile pe care autoutilitara 
și-a dat „examenele" s-au născut 
zeci și zeci de soluții tehnice care 
asigură acum funcționarea „de cea
sornic" a noului produs, în care sînt 
înglobate nu mai puțin de 4 750 re
pere fabricate în 30 de întreprin
deri din tară. Și un fapt semnifi
cativ în aceste zile premergătoare 
sărbătoririi lui 1 Mai : colectivul 
întreprinderii s-a angajat să redu
că la jumătate perioada de pregă
tire a fabricației modelului TV-35. 
Deci, in curînd, pe șoselele țării 
va apărea silueta modernă a noilor 
autoutilitare românești.

Dan CONSTANTIN
Foto : S. Cristian

Lumea de azi I
. în culorile copilăriei I

DIN ENERGIA
ENERGIE

I
I
I
I
I

E drept că toate anotimpurile scaldă Cotnariul in cele 
mai fermecătoare culori. De aici să fi venit oare dorul 
de lumină al viitorilor pictori, cuprinși de cițiva ani 
buni în cercul plastic al școlii ? Lăsăm in suspensie 
răspunsul la întrebare. Tocmai pentru că important ni 
se pare altceva și anume faptul că o profesoară ini
moasă. Ana Paul, a dat un sens înalt bucuriei pentru 
frumos, stirnind la multi școlari dorința ingenuă de a 
avea neapărat in ghiozdan fi o pensulă, și acuarele, și 
o foaie de hirtie pentru a așterne intr-o clipă de emo
ție curată o imagine pe care ochiul candorii a reținut-o 
ca pe ceva deosebit. Și cite imagini fantastice și deo
sebite nu are virsta copilăriei !

S-a văzut aceasta mai ales atunci cînd profesoara a
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obținut „concesionarea" decorării unor interioare ale 
primăriei localității: Pensulele harnice au alcătuit o 
adevărată istorie in imagini a Cotnariului, puterea de 
prefigurare a pictorilor nevirstnici, care vor fi cetățeni 
ai mileniului III, propunind și o tentantă călătorie 
a... așezării lor dincolo de pragurile anilor 2000.

S-a mai văzut apoi cit de liber se mișcă gindul aces
tor mici artiști și atunci cind au fost solicitați să deco
reze încăperile unității sanitare din comună ori cind, 
alături de colegi ai lor din alte părți din țară, au îm
podobit 6u desene dispensarul de stomatologie infan
tilă din Iași... Iar cum și lucrul frumos este molipsi
tor — ca să fie așa, organizația județeană de pionieri 
a pus in dezbaterea unui simpozion la Cotnari tocmai 
tema frumosului plastic in viața de toate zilele — 
multe locuințe ale părinților micilor artiști au început 
sd arate altfel : culorile se imbină mai armonios, după 
legile riguroase ale esteticii care „se învață". Cu alte 
cuvinte, cizelarea începută odată cu truda la pensulă, 
in potrivirea nuanțelor care sd exprime adevărul din 
adincul ființei fiecăruia, se continuă acasă, cu rezultate 
practice, unul dintre acestea fiind și ambiția maturi
lor de a-și încerca și ei puterile pe teritoriul plasticii.

Ar mai fi de adăugat la modestele notații de mai 
sus doar o simplă constatare : tonurile folosite de co- 
piii-pictori dezlănțuie adevărate halourl de lumină, 
tușa e robustă, izvorită 
în viață.

...Dați copiilor culori 
mist, ca pe o superbă 
dreptul!

dintr-o nestrămutată încredere

și ei vor înfățișa lumea opti- 
asplrație la care au din plin

Iile TANASACHE
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• Puterea instalată în hi
drocentrale va spori în 
actualul cincinal cu 2 500 
MW © în 1990 — 24 la 
sută din energia electrică 
a țării va fi obținută in hi
drocentrale © Răspunde
rile constructorilor de ma
șini pentru asigurarea 

utilajelor necesare
Evenimentele care au loc pe șan

tierele de construcții hidrotehnice se 
succed cu o frecvență care sugerea
ză amploarea, ritmul impetuos de 
desfășurare a lucrărilor de investiții 
in acest sector de activitate. Recent, 
pe marele șantier hidroenergetic 
Riu Mare-Retezat, odată cu preda
rea la montaj a celui de-al doilea 
grup energetic de 167,5 MW a fost 
străpunsă galeria de fugă cu o lun- 
girpe de 770 metri și o secțiune de 
32 mp. Pe valea Sebeșului, forma
țiile de mineri conduse de Mihai 
Spătăriuc și Ioan Tac și-au dat mina 
în inima muntelui, acolo unde a fost 
străpunsă galeria de aducțiune Tău- 
Șugag. Iar pe șantierul hidrotehnic 
de la Zetea-Subcetate, unde se con
struiește un lac de acumulare ne riul 
Tirnava Mare, a fost terminată cu 
două luni înainte de termenul fixat 
strănungerea galeriei de golire, astfel 
că pot încene în avans o serie de alte 
lucrări, cum ar fi exosuțta batardo- 
ultii, amenajările subterane, a ba
rajului. Iar acestea sint numai ci
teva din multele exemple care se 
pot da.

Și este firesc să fie așa intrucit 
prin Hotărîrea C.C. al P.C.R. cu pri
vire Ia realizarea programnlui de 
produeere a energiei în cincinalul 
1981—1985 și dezvoltarea bazei ener
getice a țării pipă în 1990 se pune 
un accent special pe valorificarea 
potențialului hidraulic.

Valorificarea acestui potențial ener
getic s-a făcut ținîndu-se seama, 
bineînțeles, și de criteriul eficien
ței economice al investițiilor ne
cesare și costului fiecărui kWh 
pulsat in sistemul energetic na-

De pe tot cuprinsul țării, mesaje de unanimă aprobare și înaltă apreciere pentru rezultatele vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMA VARA
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Pentru recolte mari în acest an

SEMĂNATUL SA FIE ÎNCHEIAT GRABNIC,
SA FIE CULTIVATE INTEGRAL TOATE TERENURILE!

Prin buna organizare a muncii în cimp, la C.A.P. Coșoven1, județul Dolj, insâmințarea porumbului se face pe ulti
mele suprafețe Foto : E. Dichiseanu

Intrăm în ultima săptămină a lu
nii aprilie, care trebuie să marche
ze încheierea semănatului pe toate 
suprafețele prevăzute și la toate 
culturile. Stadiul actual al lucrări
lor agricole de primăvară — pină 
ieri au fost însămîntate 3 273 700 
hectare, reprezentînd 67 la sută din 
suprafața prevăzută — impune o 
amplă mobilizare a tuturor forțelor 
din agricultură și folosirea cu ran
damente superioare-a mijloacelor 
mecanice, astfel incit insămințările 
să fie incheiate cit mai repede. Lu
crările trebuie grăbite in mod deo
sebit în județele Timiș, Alba, Mu
reș. Harghita, Maramureș, Bistrița- 
Năsăud și Suceava, unde n-au fost

însămîntate nici jumătate din su
prafețele prevăzute a se cultiva în 
unitățile agricole de stat și coope
ratiste. Meteorologii apreciază că 
timpul este in curs de încălzire și 
că temperatura în patul germinativ 
este in creștere, ceea ce permite să 
se însămînțeze toate culturile. 
Oriunde solul permite accesul mij
loacelor tehnice, chiar dacă vremea 
este mai închisă, nu trebuie să se 
piardă nici o oră bună de lucru în 
cimp.

Din datele furnizate de Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare rezultă că sint necesare 
măsuri deosebite, mai cu seamă în

unele județe situate în jumătatea 
de nord a țării, pentru a fi însămin- 
țate toate suprafețele prevăzute a 
se cultiva cu plante deosebit de u- 
tile economiei țării : sfeclă de za
hăr, floarea-soarelui, in pentru fi
bră. O atenție specială trebuie dată 
însămîntării plantelor furajere.

Tot atit de importantă pentru e- 
conomia tării este cultivarea fiecă
rui metru pătrat de pămînt. Aceas
ta presupune ca acum, cînd încă nu 
este prea tirziu, chiar și in județele 
care au raportat incheierea semă
natului, să fie luate măsuri pentru 
a fi insămințate capetele solelor, 
terenurile situate de-a lungul dru

RÎURILOR ȚĂRII,
PENTRU ECONOMIA ȚĂRII

Programul de amenajare a bazei hidroenergetice a țârii : centralele hidroelectrice de peste 5 MW aflate in exe
cuție sau în proiectare ți care urmează a fi puse în funcțiune pinâ la sfirțitul anului 1993

țional. Eficientă care s-a raportat și 
la costul energiei electrice produse 
pe baza altor resurse. Or. unui era 
prețul petrolului în urmă cu 10—15 
ani și altul este cel de acum. Avînd 
in vedere aceste elemente, apare cu 
totul justificat ritmul deosebit de in
tens de dezvoltare a amenajărilor și 
centralelor hidroelectrice în anii 
următori. Astfel, in intervalul 1950— 
1980, prin lucrările executate s-au 
realizat lacuri de acumulare cu un 
volum de 6 miliarde mc de apă.

In actualul cincinal se vor amenaja 
lacuri de acumulare cu un volum de 
2 miliarde mc de apă. în cincinalul 
trecut. 1976—1980. au fost puse in 
funcțiune 20 hidrocentrale, cu o pu
tere instalată de 815 MW și o pro
ducție anuală de două miliarde kWh. 
In actualul cincinal se prevede să 
fie puse în funcțiune un mare nu
măr de hidrocentrale, cu o putere 
totală de 2 500 MW și o producție 
anuală de circa 5 miliarde kWh.

Ca urmare a acestui mare efort de

investiții va crește simțitor gradul 
de valorificare a potențialului hidro
energetic al țării. Practic, in anul 
1980 puterea instalată a hidrocen
tralelor era de 3 450 MW, iar pro
ducția de energie electrică a fost de 
12,5 miliarde kWh, ceea ce repre
zenta 30 la sută din potențialul hi-
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(Continuare in pag. a V-a)

murilor și căilor ferate, suprafețele 
cuprinse intre construcțiile zooteh
nice și alte construcții gospodărești, 
însumate, aceste terenuri la nivelul 
unei unități agricole, al județului și 
al țării înseamnă foarte mult și 
de aceea nimănui nu-i poate fi in
diferent dacă o porțiune de teren 
nu se cultivă. Bine s-a procedat in 
această primăvară in județul Ia
lomița, unde, la indicația comitetu
lui județean de partid, au fost ara
te și insămințate toate terenurile 
din cimp și din sate care altădată 
rămineau necultivate. Această mă
sură, care trebuie urmată șl de alte 
județe, este de natură să asigure un 
spor de produse agricole, să ofere 
un exemplu de ordine și bună gos
podărire.

Nici un petic de pămînt nu tre
buie să rămină necultivat.

Consiliile populare comunale șl 
județene, în lumina împuterniciri
lor pe care le au, trebuie să exer
cite un control permanent cu pri
vire la cultivarea tuturor suprafe
țelor — atit din cimp, cit și din va
tra satelor — astfel incit in acest 
an să rodească fiecare metru pă
trat de păminL

In pagina a ll-a, relatări 
despre lucrările agricole de
primăvară în județele Giur
giu, Mureș, Bistrița-Năsăud,

Satu Mare și Brașov

rz. ăJNSEMNAR/

Oameni din 
cîmpia arădeană

Valeriu RAPEANU

Cind am aflat că or
ganizația de partid a 
județului Arad a fost 
distinsă cu Meritul A- 
gricol clasa I pentru 
locul I și că două co
operative agricole de 
producție din Pecica 
au obținut, de aseme
nea, distincții ■ impor
tante în întrecerea so
cialistă din anul care 
a trecut -r gindurlle 
mi s-au îndreptat că
tre acele părți de fără 
pe care, după un de
ceniu de reînnoite că
lătorii, am ajuns să le 
cunosc. Aș îndrăzni să 
spun că vested nu m-a 
surprins : așa cum U 
cunoșteam, așa cum îi 
văzusem și ii auzisem, 
așa cum le cunoscusem 
roadele muncii meri
tau să se bucure de a- 
semenea inalte distinc
ții. Drumurile in lung 
și lat prin orașul și ju
dețul Arad m-au făcut 
să cunosc oameni de 
cele mai diferite pro
fesii pe care, ori de 
cite ori ii in t Unesc, 
am sentimentul că re
văd adevărafi prieteni. 
M-ar.i dus și de da a 
aceasta, la citeva zile 
după ce prim.seră pu
blic răsplata muncii 
lor. Pe unii i-am regă
sit după ce încheiaseră 
o ședință operativă in 
biroul primului secre
tar al comitetului ju
dețean de partid, Pa
vel Aron, ținută in 
faptul dimineții de 
luni unde se analiza
se stadiul lucrărilor, 
ce mai trebuie făcut, 
ce se cerea îndreptat, 
unde era nevoie de o 
intervenție mai rapidă.

Dacă n-aș fi fost mati
nal n-aș mai fi „prins" 
pe nimeni, pentru că 
toată lumea pleca pe 
teren pentru ca nici o 
clipă să nu se piardă 
și ceea ce se hotărise 
să fie făcut imediat.

Am mers a doua zi 
spre Pecica, localitate 
pe care o cunoșteam 
destul de bine, șl Sin- 
tana, unde mă îndrep
tam pentru intiia oară. 
Ce m-a impresionat 
altădată, ca și acum, e 
in primul rind spiritul 
gospodăresc al celor ce 
locuiesc in aceste co
mune (de aproximativ 
15 000 locuitori fieca
re). E o adevărată 
bucurie sd vezi că oa
menii aceștia care iși 
întrețin propriile lor 
gospodării cu atita gri
jă, impodobindu-și fe
restrele cu flori, depun 
aceeași pasiune pentru 
înfățișarea comunei 
lor. Cele două așe .ări 
ne par in acest înce
put de primăvară par
că o grădină : pomi: 
bine inireținuți, proas
păt văruiți, totul li 
jurul nostru era curat 
cunoscindu-se gind și 
mină de buni și har
nici gospodari.

Ca să-i intilnești pe 
Gheorghe Goina sau 
pe inginerul Kbmives 
Antoniu, președinții de 
cooperative de produc
ție din cele două co
mune, pe inginerul 
Pascu Ion, directorul 
asociației economice 
de stat și cooperatiste 
legumicole din Pecica,
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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SEMĂNATUL SĂ FIE ÎNCHEIAT GRABNIC!
SATU MARE: Ritmul crește cu fiecare zi MUREȘ GIURGIU: Cu toate forțele, pentru

Odată cu Încălzirea sensibilă a vre
mii, semănatul porumbului in jude
țul Satu Mare se intensifică cu fie
care zi, ajungind ca pină in seara 
zilei de 22 aprilie lucrările să fie 
efectuate pe 12 650 hectare din cele 
43 800 hectare planificate. Dacă in 
ziua de 21 aprilie s-a lucrat cu o vi
teză de 2 000 hectare, iar in 22 apri
lie de 3» 000 hectare, ieri 23 aprilie 
s-au inrețgistrat peste 4 000 hectare, 
urmărindv-se ca viteza să crească la 
6 000 hectpre. Ce se Întreprinde în 
acest scop ? Pornind de la situația 
obiectivă a stării solului, la indicația 
comitetului județean de partid, orga
nele agricole județene, împreună cu 
consiliile agroindustriale au trecut în 
aceste zile la redistribuirea forțelor 
mecanice între unitățile aceluiași 
consiliu sau intre consilii. Așa bună
oară, în cadrul consiliului agroindus
trial Cărei, tractoarele și semănăto- 
rile de la Lucăceni, Căpleni, Ber- 
veni lucrează în prezent la Sanislău, 
Pișcolt, Cărei, unde sint suprafețe 
mari de terenuri zvîntate. Din con
siliul Ardud au fost transferate la 
consiliul Odoreu — la C.A.P. Lazuri 
— 17 tractoare, împreună cu trei ma-

șini de semănat și 14 grape. In felul 
acesta, la Lazuri, forța la semănat a 
fost mai mult decît dublată — cu 7 
semănători se insămințează zilnic 105 
ba. In cursul zilei de 22 aprilie se 
lucra din plin la semănat și in con
siliul agroindustrial Tiream, ca de 
exemplu la C.A.P. Andrid, unde, po
trivit graficului de execuție, urmează 
să se încheie semănatul pînă dumi
nică seara, Lucrările sînt avansate și 
în cooperativele agricole Vezendiu, 
Tiream, Dindeștl.

Totuși, in cursul zilei de 22 apri
lie în unele consilii agroindustriale 
— Tășnad, Supur, Ardud, Moftin — 
din cauza excesului de umiditate, 
nu se reluase incă semănatul porum
bului. Este totuși posibil să se con
tinue semănatul și în aceste consilii? 
Iată ce ne-a răspuns tovarășul ingi
ner Vasile Marinescu, directorul 
trustului județean S.M.A.: „După pă
rerea noastră, semănatul poate fi re
luat neîntîrziat și în unitățile acestor 
consilii ; chiar dacă solele sînt mai 
joase, cu exces de umiditate, pot fi 
identificate și terenuri mai zvîntate". 
(Octav Grumez», 
„Scinteii").

Se lucrează intens, 
dar este incă mult 

de semănat

recuperarea intirzierilor

corespondentul

BISTRIȚA-NĂSĂUD: Organizare

rezultate bune
Incepînd cu 21 aprilie s-a trecut și 

In județul Bistrița-Năsăud la semă
natul porumbului. în zorii zilei de 
joi, pe o parte din terenurile consi
liului agroindustrial Bistrița a ful- 
guit destul de intens, iar in comuna 
Dumitre zăpada a persistat cîteva 
ceasuri. Față de vitregia naturii, oa
menii ogoarelor acționează și ame
liorează vremea cu căldura propriei 
munci. Și tind spunem acest lucru nu 
o facem la modul metaforic, ci pe 
baza celor văzute pe terenurile si
tuate în valea Bistriței și a Șieu- 
lui, unde solurile mai afinate au pu
tut fi lucrate cu succes de mecani
zatorii și țăranii cooperatori din 
Viișoara, Șieu-Măgheruș și Craini
măt

O exemplară organizare a muncii 
am constatat la C.A.P. Viișoara, unde 
formațiile de erbicidare lucrau sub 
directa supraveghere a președinte
lui unității. Iulian Făzăcaș. L-am și 
intilnit pe loan Cioba, inginerul-șef, 
care dirija activitatea mecanizatori
lor Gheorghe Cozac și loan Moghio-

,Am tratat să-roși. El ne-a spus: 
mintă de porumb pentru a rezista la 
putrezire și la mucegai. Ceea ce mă 
preocupă este asigurarea densității, 
de aceea nu mă mișc nici o clipă de 
lingă tractoare".

în ferma nr. 1 
Șieu-Măgheruș, 
lentin Mindru se 
gherea unei formații complexe care 
administra îngrășăminte naturale 
pentru porumb, inginerul-șef Dorel 
Vultur supraveghea felul in care se
mănau mecanizatorii loan Tătaru șl 
Petru Veer.

Sub semnul acestor imperative 
s-a muncit in toate unitățile din ce
lelalte 10 consilii agroindustriale ale 
județului, reușindu-se ca în două 
zile săminta de porumb să fie in
corporată in patul germinativ pe 
2 043 ha din cele 16 400 ha plani
ficate. In următorul interval realiză
rile vor cunoaște ritmuri mult supe
rioare zilelor de debut. (Gheorghe 
Crișan, corespondentul „Scinteii").

Crainimăt a C.A.P. 
președintele Va- 

ocupa de suprave-

In județul Mureș, pină în seara 
zilei de 22 aprilie sămința de po
rumb a fost pusă in brazdă pe 4 325 
hectare din cele aproape 48 000 hec
tare planificate. „S-a lucrat mai 
bine ca niciodată la pregătirea te
renului — ne spune ing. loan Ol
tean, director la direcția agricolă 
județeană. Acum vremea s-a ame
liorat, iar semănatul a demarat cu 
forțe sporite în majoritatea unită
ților agricole. în condițiile cînd e- 
poca optimă s-a scurtat simțitor, 
preocuparea noastră de bază este 
atît sporirea vitezei de lucru, cit și 
calitatea insămințărilor". Cum se 
acționează în unități ?

Ora 7. Sintem pe sola „Cigașe", 
din consiliul agroindustrial Iernut. 
La capătul tarlalei, pregătită exem
plar in vederea incorporării semin
ței, mecanizatorii Emil Popa și Ion 
Mărginean au intrat primii in braz
dă. „Deși e cam rece, nu mai avem 
ce aștepta — ne spune Valentin 
Catarig, inginer-șef al consiliului. 
O spun din experiență : folosind 
hibrizi mai rezistenți la frig, anul 
trecut am realizat in aceleași con
diții de climă producții medii de 
7 500—8 000 kg la hectar. Drept care, 
în acest an, suprafața însămințată 
cu acești hibrizi mai timpurii și de 
mare productivitate am extins-o 
la 1 000 ha. Adică 40 la sută din 
suprafața planificată cu porumb". 
Tovarășul Laszlo Ștefan, președin
tele consiliului, ne prezintă progra
mul zilei cu precizarea : „Deși te
renul a fost umed și rece. în ulti
mele zile, împreună cu specialiștii 
unităților am „bătut" fiecare palmă 
de teren, am identificat peste 350 
ha suprafață pe care, cu cele 30 de 
semănători, o vom însămînța azi 
pînă la ora 20".

în raidul nostru prin unități din 
acest consiliu aveam să constatăm 
că în cooperativele agricole Iernut, 
Cipău, Cuci, Sălcud și altele erau 
pregătite, în vederea încorporării 
seminței, peste 1000 hectare, iar 
specialiștii vegheau cu cea mai ma
re atenție asupra vitezei de lu
cru și calității semănăturilor, (Gh. 
Giurgiu, corespondentul „Scinteii").

Agricultorii județului Giurgiu au 
prins ieri o zi excelentă, în care au 
lucrat din plin pentru recuperarea 
intirzierilor. S-a muncit de diminea
ța pină seara tirziu, dnd pe cer a- 
păruseră ailți nori, Bilanțul a fost 
foarte bun : s-a terminat semănatul 
porumbului de consum pe o supra
față de 67 500 hectare, răminind de 
semănat, in 
tru boabe și 
hibridare.

Am văzut 
pe terenurile din „baltă", unde pă
mintul se zvîntă mai greu, ori la 
Braniștea cum stăteau oamenii la

continuare, sorgul pen- 
porumbul în loturile de

la Vedea și la Prundu,

capul locului, alături de tractoare șl 
semănători, in așteptarea momentu
lui celui mai bun pentru încorporarea 
seminței in sol. La Letca Nouă s-au 
semănat 80 hectare cu porumb numai 
în ..ferestrele" dintre ploi, astfel că 
acești oameni harnici au terminat 
printre primii campania aceasta 
scurtă și plină de neprevăzut.

In partea de nord a județului, ieri 
după-amiază a început din nou să 
picure. Oamenii însă sint pregătiți 
pentru a prinde încă o „fereastră" 
bună de încorporat săminta in soL 
(Petre Crlstea, corespondentul „Scin
teii").

„Ritm și calitate". Sub această deviză se execută lucrările de însămințare 
a porumbului la C.A.P. Scornicești, județul Olt

Foto : Nlcu Ciorei

DA IIQTII F — oglinda spiritului gospodăresc 
f f<.C ai obștii satului

Amplă concentrare de forțe la tnsămințarea porumbului. Aspect de muncă de la C.A.P. Șăulia, județul Mureș

Pajiștile ocupă mai mult de ju
mătate din suprafața agricolă a 
județului Brașov, constituind prin
cipala sursă de furaje a animale
lor. Pe pășunile din Țara Bîrsei 
și Făgărașului, iar odată cu topi
rea zăpezilor și în zonele montane, 
mii de oameni lucrează la aplica
rea de măsuri practice, gospodă
rești pentru creșterea producției de 
iarbă, la amenajarea adăposturilor 
și adăpătorilor, a căilor de acces, 
„împreună cu cercetătorii stațiunii 
pentru ameliorarea pajiștilor de la 
Măgurele am calculat cu exactitate 
cerințele animalelor, stabilind să 
fie produse 763 000 tone masă ver
de și aproape 80 000 tone fin — 
precizează tovarășul Toma Cardoș, 
directorul direcției agricole. în 
acest an extindem lucrările ame
liorative pe mai mult de 128 000 
hectare de pajiști. Pînă acum au 
fost fertilizate 32 400 
și curățate de resturi 
tale și mărăcinișuri 
hectare. Pe pășuni și finețe au 
fost transportate și împrăștiate peste 
132 000 tone de îngrășăminte natu
rale, cantitate aproape dublă față 
de cea realizată anul trecut în 
curaul verii vom fertiliza alte mii 
de hectare prin mutarea tirlelor de 
oi, a locului de odihnă a taurine
lor, Ia 2—3 zile, de pe o porțiune 
de pășune pe alta. Pentru extinde
rea suprafețelor pășunabile au fost 
defrișate de mărăcinișuri și tufi
șuri 7 500 hectare, terenurile res
pective fiind redate circuitului 
agricol. Lucrările ameliorative vi
zează un obiectiv precis : să mă
rim densitatea animalelor care 
pășunează,in zona de munte și să 
cosim mai’înulte ierburi în zona 
de șes si coli tiară. Pornim de la 
constatarea că vara rămîn ierburi 
nepășunate la mun-te. De aceea 
vom mări densitatea la 4 ovine pe 
hectar, față de 3—3,5 cite pășunau 
vara trecută. Pe această cale vom 
disponibiliza 4 000 hectare pășuni 
pentru a fi cosite și a obține supli
mentar 10 000 tone de fin. Totoda
tă, organele silvice au identificat 
64 000 hectare de păduri pășunabile, 
față de 35 000 hectare folosite anul 
trecut Acestea au fost repartizate

pe comune și pe unități agricole, 
îndeosebi pentru pășunatul oilor", 

în multe localități ale județului 
Brașov, aprilie este considerată 
„luna întreținerii pajiștilor", cînd 
crescătorii de animale, alți locui
tori ai satelor participă la lucrări
le de curățire și fertilizare, de ame
najare a adăposturilor și adăpăto
rilor. Sint lucrări de strictă nece
sitate pentru creșterea producției 
de masă verde, cit și pentru asi
gurarea condițiilor de utilizare efi
cientă a acesteia. Locuitorii comu-

au afinat pajiștea la. suprafață, fo
losind uneltele aflate la indemînă: 
grape cu colți reglabili așezate 
peste grape de mărăcini. Concomi
tent cu afinarea solului, ei împrăș
tie uniform ingrășămintele natura
le. Lucrare făcută „printre picături" 
imediat ce se zvîntă terenul după 
ploaie. Pînă acum, 150 hectare de 
pășune au fost fertilizate cu îngră
șăminte organice.

Străbatem pășunile ameliorate de 
la I.A.S. Prejmer, Codlea și Rupea 
pentru a vedea cum se execută lu

Ce se face, ce trebuie întreprins în conti
nuare pentru întreținerea și fertilizarea 

izlazurilor din județul Brașov
hectare 

vege- 
30 000

I

nei Șoarș au curățat 600 hectare 
izlaz, cei din Șinca și Șercaia cite 
400 hectare, iar activitatea conti
nuă fără întrerupere. Consiliile de 
conducere ale cooperativelor agri
cole Cristian, Vulcan, Reci și al
tele au organizat transportul a 
sute de tone de gunoi de grajd pe 
pășune.

Ne oprim la Cristian, unde lu
crările pe izlaz le face întreaga 
obște ; la aceste lucrări sint an
trenați toți locuitorii comunei. Cei 
ce lucrează in unități economice 
și instituții participă și ei, dumi
nica, la acțiunile de curățire a iz
lazului. Primarul, Ion Negoiescu, 
ne spune că atunci cînd pămintul 
era înghețat, oamenii au defrișat 
lăstărișurile șț mărăcinii, extlnzind 
suptafața pășuna bilă cu 25 hectare. 
Un cîștig apreciabil dacă avem in 
vedere că 'cele 462 hectare de pajiști 
ale comunei trebuie să asigure hra
nă consistentă pentru 1 200 bovine sl 
2 000 ovine ale cooperativei agri
cole și ale gospodăriilor populației.

în apropierea fermei de vaci a 
cooperativei agricole s-a înființat 
o pășune cultivată pe 70 hectare. 
După fertilizarea cu îngrășăminte 
naturale și chimice, mecanizatorii 
Constantin Crețu și Petre Oințescu

crările pe pășunile și fînețele unde 
se urmărește nu numai creșterea 
recoltei de masă verde, ci și Îm
bunătățirea structurii ierburilor în 
sensul măririi ponderii leguminoa
selor bogate în proteine. Pe pășu- ' 
nile cu proporție mare de trifoi de 
la I.A.S. Prejmer se obțin zilnic, 
în cursul verii, cite 14 litri lapte de 
la fiecare vacă, la costuri reduse. 
Pe baza experienței specialiștilor și 
a crescătorilor de animale. în a- 
ceastă întreprindere pajiștile sint 
supraînsămințate și fertilizate dife
rențiat pentru a se mări propor
ția trifolienelor. Eficiența economi
că este apreciabilă, deoarece se 
creează posibilitatea hrănirii echi
librate a animalelor, asigurării pro
teinelor necesare producției de 
lapte și carne. „în condițiile clima
tice ale județului, cele mai bune 
rezultate se obțin prin mărirea pon
derii trifoiului alb in structura 
ierburilor — precizează tovarășul 
Gelu Melinte, directorul trustului 
I.A.S. ; am înființat loturi semin- 
cere cu această plantă valoroasă Ia 
I.A.S. Rupea, Homorod și Prejmer. 
în acest an vom produce o canti
tate de semințe suficientă pentru a 
însămînța în amestec 2 500—3 000 
hectare de graminee șl leguminoa-

se. în acest mod îmbunătățim 
structura plantelor de nutreț pe pa
jiștile cultivate, iar în anii viitori 
și pe pășunile naturale. Menținem 
structura optimă a leguminoaselor 
și pe calea fertilizării. Am observat 
că fertilizarea unilaterală cu azot, 
fără celelalte elemente nutritive, 
duce la dispariția leguminoaselor. 
Observație pe baza căreia, la fer
tilizarea pășunilor, utilizăm cu 
prioritate ingrășămintele chimice 
complete și naturale, finind seama 
și de rezultatele cartării agrochi- 
mice".

Ajungem Ia Ungra, comună cu 
mari suprafețe de pajiști din județ: 
2 300 hectare. O pășune care ar tre
bui să fie oglinda activității pri
marului! Ar trebui să fie, dar nu 
este. încă de la marginea comunei 
grămezile de gunoi de grajd arun
cate pe un loc viran arată că ferti
lizarea e neglijată. îl căutăm pe 
primarul comunei, Traian Stanciu. 
„Cîmpu-î mare, izlazul 
n-aveți cum să-l găsiți ; 
mai degrabă la primărie, 
munca lui", ne spune cu 
dintre oamenii care săpa 
din fața casei. Avea dreptate! Pe 
un timp însorit, la amiază, îl gă
sim pe primar la sediul consiliului 
popular. Se uita la niște hirtiț 
„Treabă destulă — zice el. Vă in
teresează pășunea? Să vedeți, si
tuația lucrărilor la zi e la vicepre
ședinte. Astăzi se lucrează undeva 
pe lingă stină. Sînt acolo oameni 
la tăiat mărăcini". Mergem îm
preună pe lingă saivanul de oi așe
zat pe o coastă a pășunii. Urcăm 
pe culme printre mărăcinișuri ne
tăiate și resturi vegetale nestrînse, 
pe unde n-a ajuns de mult vreo 
mină de gospodar.

în jddetUl Brașov sînt experiențe 
interesante, rezultate bune ale 
multor unități agricole care demon
strează că este posibilă dublarea și 
chiar triplarea producției de iarbă. 
Esențial este ca, in timpul scurt 
cit a mai rămas pînă la începerea 
pășunatului, să fie realizat integral 
programul de întreținere și fertili
zare.

la fel. 
căutați-1 
acolo e 

tilc unul 
pămintul

C. BORDEIANU

SARCINILE Șl ANGAJAMENTELE ASUMATE ÎN ÎNTRECERE - fWlM ÎNUII'IINITE
EXPERIENȚA ÎNAINTATA la tribuna „Scinteii"

LA I.F.E.T.-SUCEAVA, IN PRIMUL TRIMESTRU
Continuăm să publicăm rezultatele obținute în întrecerea socialistă de 

alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
din transporturi, din unitățile agricole, precum și din domeniul circulației 
mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Potrivit punctajului general, stabilit pe t>aza realizării indicatorilor pre- 
văzu'i in criteriile de organizare a întrecerii, la sfîrșitul lunii martie *)  pe 
primele locuri se situează :

•) Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncit, 
costurile de producție fi benefi
ciile sint calculați pe două luni.

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de rețele 

electrice Tg. Mureș cu 327,9 puncte.
Unitatea s-a încadrat în reparti

țiile de energie electrică, consumul 
propriu tehnologic și în cheltuielile 
prevăzute în buget ; a realizat, de 
asemenea, sarcinile de plan la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii in activitatea de construcții- 
montaj ; cheltuielile planificate la 
1 000 lei producție de construcții- 
montaj au fost reduse cu 2,8 la sută.

Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Suceava.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Iași.

IN DOMENIUL 
FORAJULUI SONDELOR 

DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I: Schela de foraj Zemeș, 

județul Bacău, cu 597,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 18,3 la sută la pro
ducția fizică la forajul de cercetări 
și cu 30,9 la sută la forajul de mare 
adincime, cu 12,4 la sută la viteza 
de lucru la forajul de cercetare 
geologică, 10,5 la sută la sonde ter
minate din foraj, 5.1 la sută la vo
lumul producției normate ce revine 
pe o persoană, 1,7 la sută la bene
ficii ; consumurile normate de ma
terii prime și materiale au fost re
duse cu 27,8 la sută,

IN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE

Locul I : întreprinderea „Carbo- 
chim" Cluj-Napoca cu 481.8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,3 la sută la pro
ducția netă, 7,4 la sută la producția 
fizică. 1,3 la sută la producția marfă 
vindută și încasată, 2 la sută la 
productivitatea muncii, 3.6 la sută 
la beneficii ; unitatea s-a încadrat 
în nivelurile planificate de chel
tuieli' la 1 000 lei producție marfă 
totale șl materiale.

Locul II : întreprinderea de pie
tre pentru polizor Bîrlad.

Locul III : întreprinderea „Răsă
ritul" Brașov.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT, 

CONSTRUCȚII NAVALE 
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC 

Locul I : întreprinderea de avioa

ne Craiova cu 1 088,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 2,1 la sută la pro
ducția netă, 53,6 la sută la produc
ția marfă vindută și încasată, 7,6 la 
sută la productivitatea muncii. 26,6 
la sută la beneficii ; unitatea s-a 
încadrat in nivelurile planificate de. 
cheltuieli la 1 000 lei producție mar
fă, totale și materiale ; consumurile 
normate de energie electrică și 
combustibili au fost reduse cu 11,7 
la sută.

Panoul fruntașilor pe primele trei luni ale anului

Locul II : întreprinderea de 
avioane Bacău.

Locul III : întreprinderea mecani
că „Nicolina“-Iași.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de piese 

de schimb și utilaje pentru indus
tria chimică Satu Mare cu 1319,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,4 la sută la pro
ducția netă, 10,2 la sută la producția 
marfă vindută și încasată, 0,4 la 
sută la productivitatea muncii, 20,2 
la sută la beneficii ; cheltuielile to
tale planificate la 1 000 lei produc
ție marfă au fost reduse cu 1 la sută, 
iar cele materiale cu 0,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc
ții căi ferate Harghita.

Locul III : întreprinderea de uti
laje și piese de schimb pentru eco
nomia forestieră și materiale de 
construcții București.

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de medi

camente și coloranți „Sintofarm" 
București cu 610,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6 la sută la pro
ducția netă, 49,7 la sută la export, 
13,1 la sută la producția fizicăi. 6,8 
la sută la productivitatea muncii ; 
consumurile normate de materii 
prime și materiale de teză au fost 
reduse cu 2,4 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
11,9 la sută.

Locul II : întreprinderea chimică 
Craiova.

Locul III : întreprinderea de pro

duse cosmetice „Farmec" Cluj- 
Napoca.

ÎN INDUSTRIA CELULOZEI 
ȘI IIIRTIEI

Locul I : Întreprinderea de hirtie 
și carton ondulat Gbimbav, județul 
Brașov, cu 867,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,8 la sută la pro
ducția netă, 30 la sută la export, 
3,6 la sută la producția fizică, 3,1 
la sută la producția marfă vindută 
și încasată, 6,8 la sută la producti
vitatea muncii, 8,1 la sută la bene
ficii ; cheltuielile totale planificate 
la 1 000 lei producție marfă au fost 
reduse cu 0,7 la sută, iar cele ma
teriale cu 1,9 la sută.

Locul II : Combinatul de celulo
ză și hirtie Suceava.

Locul III : întreprinderea de hîr- 
tie Bușteni.

ÎN INDUSTRIA STICLEI, 
CERAMICII FINE 

ȘI ARTICOLELOR CASNICE
Locul I : întreprinderea de porțe

lan menaj Curtea de Argeș cu 729 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 6,4 la sută la pro
ducția marfă vindută și încasată, 
0,5 la sută la producția netă și pro
ductivitatea muncii, 0,7 la sută la 
producția fizică și la export, 123 
la sută la beneficii, 11,1 la sută la 
livrări de mărfuri la fondul pieței; 
consumurile normate de materii 
prime și materiale de teză au fost 
reduse cu 2,9 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
18,8 la sută.

Locul II : întreprinderea de por
țelan Alba Iulia.

Locul III : întreprinderea „Me- 
taloglobus" București.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA 
INDUSTRIALIZAREA CĂRNII 
Locul I : Întreprinderea de pre

parate și conserve din carne Bucu
rești cu 680,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12,6 la sută la 
producția netă, 14,8 la sută la pro
ducția fizică, 6,4 la sută la produc
ția marfă vindută și încasată, 12,7 
la sută la productivitatea muncii, 
6,5 la sută la beneficii ; cheltuielile 
totale planificate la 1 000 lei pro
ducție marfă au fost reduse cu 3 
la sută, iar cele materiale cu 1 la 
sută.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra

fică „Bucureștii Noi" cu 727,4 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,9 la sută ia pro
ducția netă, 3 Ia sută la producția 
fizică, 45,2 la sută la export, 7,5 la 
sută la productivitatea) muncii ; 
cheltuielile totale planificate la 
1 000 lei producție marfă au fost 
reduse cu 0,8 la sută, iar cele ma
teriale cu 6,2 la sută.

Locul II : întreprinderea poligra
fică „Crișana" Oradea.

Locul III : întreprinderea poli
grafică „13 Decembrie" București.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE
Locul I : întreprinderea de ex

ploatare portuară Constanța cu 
468,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,7 la sută la pro
ducția netă, 5,3 la sută la venituri 
brute, 8,1 la sută la productivitatea 
muncii, 7,4 la sută la beneficii ; vo
lumul activității la trafic portuar a 
fost depășit cu 6,2 la sută ; consu
mul normat de combustibili și ener
gie electrică a fost redus cu 1,8 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de ex
ploatare a flotei Constanta.
IN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Bacău 
cu 469,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 20 la sută la vo
lumul de desfacere prin depozit, 
49,5 la sută la preluarea stocurilor 
disponibile, 25,4 la sută la benefi
cii ; a sporit volumul de mărfuri 
Încărcate și expediate paletizat cu 
16,7 la sută și de peste două ori 
cel pachetizat.

Locul II : Baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială Olt

Locul III : Baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială Ga
lați.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Ca- 
raș-Severin cu 749,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,8 la sută la pro
ducția netă, 2,2 la sută la producția 
marfă și prestările de servicii, 11,8 
la sută la livrări de mărfuri către 
fondul pieței, 8,2 la sută la prestări 
servicii pentru populație ; au fost 
realizate prevederile de plan la ex
port ; cheltuielile totale planificate 
la 1 000 lei producție marfă au fost 
reduse cu 5 la sută, iar cele mate
riale cu 7 la sută.

(Agerpres)

întregul spor de producție - realizat 
prin creșterea productivității muncii

Chemind la întrecere toate unități
le de profil, cei 14 000 de lucrători 
din cadrul întreprinderii forestiere 
de exploatare și transport Suceava 
și-au fixat cu exigentă, dar și cu 
mare ambiție, „ștacheta" obiective
lor pe care țintesc să le atingă în a- 
cest al doilea an al cincinalului cali
tății și eficientei. Reținem unul din
tre acestea : „depășirea producției 
nete industriale planificate cu 25 mi
lioane Iei." Ne-am oprit asupra a- 
cestui indicator din mai multe moti
ve. Ce rezultate au fost obținute in 
acest domeniu in primul trimestru 
al anului ? Cum se acționează în 
aceste zile pentru înfăptuirea anga
jamentelor asumate în întrecere ?

O primă cifră grăitoare : in prime
le trei luni ale anului, sarcinile de 
plan la producția netă au fost depă
șite cu 15 milioane lei. Așadar, in
tr-un trimestru s-a realizat 60 la 
sută din angajamentul anual. Bilan
țul acestei perioade. în care colecti
vul întreprinderii a îndeplinit și de
pășit planul la toți indicatorii, este 
însă mult mai bogat in realizări.

— Depășirea planului la producția 
netă a fost posibilă prin creșterea 
susținută a producției fizice, in con
dițiile realizării unei înalte produc
tivități a muncii și reducerii conti
nue a cheltuielilor de fabricație, in 
special a celor materiale — ne spune 
secretarul organizației de partid. Mi
hai Olaru. Realizările noastre de 
acum au fost pregătite din timp si 
temeinic. Măsurile politico-organiza- 
torice inițiate incă de la începutul 
anului au asigurat cunoașterea de 
către toți oamenii muncii a sarcini
lor ce revin unității, obiectivele pre
văzute in chemarea la întrecere fi
ind stabilite după consultarea între
gului colectiv și evaluarea exactă a 
posibilităților și rezervelor de depă
șire a indicatorilor planului pe acest 
an. în adunările de partid, sindicat și 
U.T.C. s-au abordat, de asemenea, 
aceste probleme, fiind activizate co
lectivele de agitatori, care desfășoară 
o susținută muncă politică de la om 
la om. în vederea intensificării acti
vității politico-educative, fiecărui co
munist i-au fost repartizate sarcini și 
responsabilități precise. Ca urmare, 
cei 5 500 de comuniști reprezintă o în
semnată forță de influențare a tutu
ror colectivelor de oameni al mun
cii și acționează cu consecventă pen
tru identificarea celor mai bune so
luții. pentru realizarea exemplară a 
angajamentelor asumate.

într-adevăr. pentru înfăptuirea 
angajamentelor asumate în Întrece
re. la Întreprinderea suceveană se 
acționează susținut, pe un front larg, 

urmărindu-se cu prioritate crește
rea productivității muncii, reduce
rea costurilor de producție și valo
rificarea superioară a masei lem
noase. în domeniul exploatării, 
bunăoară, pentru a se asigura 
o bună funcționare a utilajelor 
s-a trecut la efectuarea centra
lizată a reparațiilor, pe bază de 
grafic, la Unitatea de mecanizare, 
transporturi și construcții forestiere 
Gura Humorului. Se reduce, astfel, 
timpul necesar pentru reparații și 
crește considerabil calitatea acestora. 
De asemenea, dezmembrarea fe- 
răstraielor casate se face tot la uni
tatea din Gura Humorului, recupe- 
rindu-se toate piesele refolosiblle sau 
recondiționabile. Numai pe această 
bază, in 1982 se vor asigura piese de 
schimb în valoare de 4,5 milioane lei. 
S-a trecut, de asemenea, la concen
trarea forței de muncă și a mijloace
lor mecanice pe parchete, eliminîn- 
du-se răspîndirea acestora pe toată 
suprafața unui sector de exploatare, 
ceea ce asigură condiții pentru or
ganizarea mai bună a muncii și fo
losirea utilajelor la capacitatea ma
ximă. Totodată, in fiecare sector de 
exploatare se efectuează ample lu
crări pentru extinderea rețelei de 
funiculare — mijloace economicoase 
șl rapide ds scos lemnul din parche
te, în funcție de condițiile naturale. 
Tot în domeniul transportului s-a 
introdus lucrul in două schimburi, 
folosindu-se intensiv mașinile prin- 
tr-o organizare corespunzătoare a 
muncii la încărcat și descărcat.

Si în sectorul de prelucrare a lem
nului, pe baza consultării largi a co
lectivului, au fost stabilite numeroa
se măsuri pentru creșterea produc
ției și a eficienței economice. în 
ultimul timp a cîștigat, astfel, tot 
mai mult teren metoda de prelucra
re a lemnului pe platformele de sor
tare și preindustrializare. Eficiența 
acestei metode? Indicele de utilizare 
a masei lemnoase a crescut cu 3 la 
sută. Practic, la aceste platforme 
aflate tn zonele de ieșire din pădu
re, lemnul în stare brută adus din 
exploatări se sortează pe dimensiuni 
și se prelucrează in sortimente in
dustriale: lemn pentru mină, lemn 
pentru celuloză, bușteni pentru fa
sonare, bușteni pentru gater etc. 
Astfel prelucrat, lemnul este trans
portat la fabrici, asigurindu-se va
lorificarea superioară și integrală a 
masei lemnoase. Capetele de bușteni, 
vîrfurile de arbori și lemnul mărunt, 
care erau utilizate ca lemn de foc. 
sînt folosite in prezent pentru fabri
carea celulozei, a plăcilor aglomerate 
și fibrolemnoase din lemn, iar cojile 

de rășinoase la realizarea compostu 
lui (ingrășămint pentru agricultură). 
Iar un calcul arată că prin crește
rea indicelui de utilizare a masei 
lemnoase se asigură un plus de 
52 000 mc lemn pentru industrie.

— în primul trimestru al anului — 
ne relata contabilul-șef al întreprin
derii, Mihail Grigorlu — sarcina de 
creștere a productivității muncii a 
fost depășită cu 2,3 Ia sută, ceea ce 
a contribuit hotărîtor la sporirea 
producției fizice și nete. De fapt, în 
acest an intregul spor de producție il 
realizăm prin creșterea productivită
ții muncii. In acest scop a fost stabi
lit un ansamblu de măsuri privind 
raționalizarea fluxurilor de fabrica
ție, modernizarea tehnologiilor si me
canizarea unor operații cu volum 
mare de muncă.

Da, prin creșterea productivității 
muncii, aici a fost realizat integral 
sporul de producție netă din primele 
trei luni, iar la producția fizică pre
vederile de plan au fost depășite cu 
26 000 mc bușteni de rășinoase si de 
fag. 12 000 mc lemn pentru celuloză. 
5 600 mc cherestea și mobilă in va
loare de peste un milion lei. •

Dar iată citeva din acțiunile în
treprinse in acest scop. Pină nu de
mult, la Fabrica de cherestea din 
Vatra Domei, utilajele erau astfel 
amplasate incit transporturile încru
cișate nu puteau fi evitate, iar ma
nipularea buștenilor se făcea manual, 
ceea ce impunea un număr sporit 
de muncitori. La propunerea colecti
vului de aici, conducerea întreprin
derii a hotărft să se modernizeze 
întregul proces tehnologic. Și de 
această dată, rolul primordial l-a avut 
Încrederea colectivului in forțele sale 
proprii. Mecanizarea multora dintre 
lucrări, precum și modernizarea teh
nologiilor de fabricație sint in ex
clusivitate rodul gîndlrii creatoare a 
colectivului. Pentru stimularea aces
teia, in întreprindere au fost ex
tinse și generalizate o seamă de 
inițiative muncitorești valoroase : 
„Fiecare inginer, tehnician și eco
nomist să rezolve o problemă teh
nică sau de organizare a produc
ției", „Să lucrăm o zi pe trimestru 
cit material lemnos economisit" etc. 
Sint preocupări care explică, în mare 
măsură, de ce la ora actuală nu exis
tă practic capitol din chemarea la 
întrecere la care comuniștii, întregul 
colectiv al întreprinderii să nu fi ob
ținut rezultate de prestigiu.

Radu BOGDAN 
S. BEJINARIU



<

SCÎNTEIĂ — sîmbâtâ 24 aprilie 1982 PAGINA 3

De pe tot cuprinsul țării, mesaje de unanimă aprobare și înaltă apreciere 
pentru rezultatele vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Asemenea întregului popor, am 
trăit vibrante sentimente de mindrie 
patriotică, urmărind cu viu interes 
primirea cordială, cu adevărat sărbă
torească ce vi s-a făcut pretutindeni 
unde v-ați aflat în mijlocul entuziaș
tilor constructori ai socialismului in 
China și Coreea, respectul și inalta 
prețuire de care v-ați bucurat pe tot 
parcursul vizitelor, toate aceste ma
nifestări constituind o expresie eloc
ventă a trainicelor relații de largă 
colaborare pe multiple planuri sta
tornicite intre partidele și popoarele 
român și ale celor două țări — se 
subliniază in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R. 
SI A CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN.

Angajați plenar in îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor din industrie și 
celelalte sectoare economice, in efec
tuarea ritmică și calitativă a lucrări
lor de finalizare a campaniei agrico
le de primăvară și trecerea cu toate 
forțele mecanice și umane la între
ținerea culturilor, vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii de pe 
meleagurile arădene sînt ferm hotă- 
riți să nu precupețească nici un efort 
pentru înfăptuirea istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român, aducindu-ne 
astfel contribuția la ridicarea necon
tenită a României pe culmi tot mai 
înalte ale civilizației socialiste și co
muniste.

Oamenii muncii care își desfășoară 
activitatea pe tărîmul științei și teh
nologiei vă intimpină cu dragoste 
și profundă recunoștință la reveni
rea pe pămintul patriei din înaltele 
vizite de stat pe care le-ați între
prins, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană. Am urmărit cu Ncel mai 
viu interes desfășurarea soliei de 
prietenie și colaborare pe care ați 
purtat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în R. P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană, se spune în telegrama Br- 
ROULUI EXECUTIV AL CONSILIU
LUI NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA 
ȘI TEHNOLOGIE. Am simțit din nou 
marea bucurie și mindrie patriotică 
de a vedea numele României cinstit 
cu cel mai adine respect și prețuire 
în persoana celui mai iubit fiu al 
poporului nostru.

Considerăm că succesul înaltei 
dumneavoastră misiuni de partid și 
de stat este exemplar peptru ceea 
ce trebuie să fie, în zilele noastre, o 
conduită revoluționară, internaționa- 
listă, capabilă să apropie și să uneas
că energiile creatoare ale națiunilor. 
Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face totul spre a ne situa la înălți
mea înaltei dumneavoastră concepții. 
Sub indrumarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. prim 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, vom munci 
mai mult șl mai bine pentru a spori 
contribuția științei și tehnologiei la 
transpunerea în viață a politicii in
terne și internaționale a partidului 
nostru, pentru înfăptuirea indicațiilor 
dumneavoastră, a mărețului Program 
al partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre co
munism.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BACAU AL P.C.R. „e 
spune : Dăm o înaltă apreciere ac
tivității fructuoase a noii solii ro
mânești, de prietenie, colaborare și 
pace, in cate vedem nu numai o 
substanțială contribuție la dezvol
tarea relațiilor bilaterale, ci și un 
aport de seamă la întărirea mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, a socialismului in lume. Na 
exprimăm convingerea că documen
tele semnate, convorbirile oficiale 
purtate cu tovarășii Hu Yaobang și 
Kim Ir Sen, cu ceilalți conducători 
de partid și de stat chinezi și co
reeni constituie o nouă și strălucită 
confirmare a justeței politicii parti
dului și statului nostru, de dezvol
tare a relațiilor cu toate statele lu
mii și, in primul rînd, cu țările so
cialiste.

Aprobăm din toată inima rezulta
tele deosebit de rodnice ale acestei 
vizite și ne exprimăm convingerea 
că acordurile încheiate, dialogul 
fructuos desfășurat reprezintă ele
mente de referință, calitativ superi
oare. în bogata tradiție a raporturi
lor multilaterale dintre țările și po
poarele noastre.
Deplin încrezători că destinele po

porului român se află în mîini sigu
re și încercate, puternic mobilizați 
de dăruirea fără margini cu care 
slujiți partidul, țara șl națiunea noas
tră socialistă, cei peste 80 000 de co
muniști, toți oamenii muncii din ju
dețul Bacău vă asigură, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vor acționa cu fermitate și hotă- 
rire, in spiritul orientărilor și indi
cațiilor date de dumneavoastră, pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor economico-sociale ce ne revin 
in acest al doilea an al actualului 
cincinal, al mărețelor obiective sta
bilite de cel de-al XII-lea Congres 
al partidului.

Alături de întregul popor, comu
niștii. toți locuitorii de pe străbune
le meleaguri brăilene — se relevă 
in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRAILA AL P.C.R. — au ur
mărit cu deosebit interes și deplină 
satisfacție vizita oficială pe care ați 
întreprins-o dumneavoastră, împreu
nă cu mult stimata tovarășă aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, in R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană, considerînd-o ca pe o nouă 
și excepțională contribuție la dezvol
tarea și întărirea prieteniei și con
lucrării cu popoarele acestor țări, la 
triumful ideilor nobile ale progresu
lui. cauzei păcii și destinderii pe pla
neta noastră.

întreaga desfășurare a vizitei, 
bilanțul ei fructuos, voința comună 
ce s-a manifestat de a extinde pe 
multiple planuri conlucrarea dintre 
comuniștii și poporul român și co
muniștii și popoarele chinez și co- 

reean au oglindit consecvența cu care 
partidul și statul nostru acționează, 
îndeosebi de la cel de-al IX-lea Con
gres, pentru promovarea și aplicarea 
unei politici de destindere, secu
ritate și colaborare internațională.

IncredințîndU-vâ de aprobarea 
unanimă a rezultatelor acestei vi
zite, a documentelor semnate și a*  
cordurilor încheiate cu reprezentan
ții popoarelor chinez și coreean, vă 
asigurăm, totodată, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a înde
plini exemplar strălucitele dum
neavoastră indicații date la recenta 
plenară a Comitetului Central al 
P.C.R. și a sarcinilor ce ne revin in 
cel de-al doilea an al actualului cin
cinal.

La revenirea pe pămintul patriei 
din vizitele oficiale de prietenie pe 
care le-ați întreprins, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in Repu
blica Populară Chineză și Republica 
Populară Democrată Coreeană, vă 
rugăm să ne îngăduiți să vă adresăm 
cele mai calde felicitări și sentimen
te de recunoștință pentru modul 
strălucit în care ați purtat și de data 
aceasta mesajul partidului, in care 
ați exprimat năzuințele de pace, 
prietenie și colaborare ale poporului 
român — se arată in telegrama MI
NISTERULUI AFACERILOR EX
TERNE. Rezultatele fructuoase ale 
celor două vizite constituie o nouă 
și strălucită confirmare a justeței 

• „Primirea călduroasă, manifestările de aleasă stimă și respect rezervate solilor 
poporului român ilustrează prestigiul României socialiste, înalta considerație 
față de președintele ei“.

• „Convorbirile la nivel înalt, hotărîrile și înțelegerile stabilite, documentele încheiate 
se înscriu ca o nouă și strălucită expresie a consecvenței cu care partidul și statul 
nostru acționează pentru dezvoltarea conlucrării multilaterale, prietenești cu toate 
țările socialiste, pentru afirmarea țelurilor socialismului, păcii și înțelegerii în lume".

• „Sprijinul nostru neprecupețit față de întreaga politică internă și externă al cărei 
neobosit promotor sinteți, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, îl vom dovedi prin 
noi fapte de muncă pentru continua prosperitate a patriei".

politicii consecvente a partidului șl 
statului nostru de dezvoltare conti
nuă a relațiilor de prietenie și cola
borare cu toate țările socialiste, pe 
baza stimei și încrederii reciproce, a 
principiilor independentei și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului in treburile in
terne, solidarității internaționale și 
întrajutorării tovărășești.

Manifestîndu-ne bucuria profundă 
pentru succesul deplin al misiunii de 
pace și prietenie pe care ați între- 
prins-o, pentru această nouă con
tribuție pe care ați adus-o la pro
movarea intereselor patriei noastre 
socialiste, ale cauzei socialismului și 
păcii, la creșterea prestigiului și ro
lului României pe arena mondială, 
vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de vo
ința noastră fermă de a îndeplini 
exemplar sarcinile care ne revin, din 
hotărîrile și înțelegerile stabilite, de 
a face totul pentru ca întreaga noas
tră viață și activitate să fie demne 
de locul de cinstire pe care îl ocupă 
România socialistă in lurpe datorită 
prodigioasei dumneavoastră activi
tăți, consacrată cauzei socialismului 
și comunismului, intereselor vitale 
ale poporului român și ale întregii 
omeniri.

Cu mindrie patriotică și cele mai 
alese sentimente de stimă și consi
derație — se arată în telegrama tri
misă de COMITETUL JUDEȚEAN 
CALARAȘI AL P.C.R. — am urmă
rit întreaga desfășurare a vizitei pe 
care, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ați întreprins-o in R. P. 
Chineză și R.P.D. Coreeană — eve
niment politic de largă semnificație, 
de profundă rezonanță internațio
nală.

Convorbirile purtate cu conducăto
rii de partid și de stat din țările so
cialiste vizitate, documentele și în
țelegerile încheiate exprimă limpede 
caracterul original și dinamic, pă
truns de patriotism și spirit revolu
ționar, de neclintită principialitate 
pe care l-ați imprimat politicii ex
terne românești. Vă exprimăm pro
funda noastră recunoștință pentru 
tot ceea ce ați făcut și faceți spre 
binele poporului român și prosperi
tatea patriei socialiste, pentru întă
rirea independentei și suveranității 
noastre naționale, pentru înțelegere 
și colaborare in lume, pentru oorirea 
cursei înarmărilor, trecerea la dezar
mare și, in primul rind, la dezarma
ră nucleară, pentru lichidarea sub
dezvoltării și afirmarea noii ordini 
economice internaționale, pentru tri
umful dreptului fundamental al omu
lui la viață liberă și prosperă.

Prin prodigioasa dumneavoastră 
gindire și neobosită activitate, ați 
conferit dimensiuni cu adevărat mon
diale renumelui partidului nostru in 
mișcarea comunistă și muncitoreas
că internațională, ați sporit rolul său 
constructiv și principial pe arena 
luptei revoluționare pentru progres 

social, pentru socialism și pace. Vă 
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că nu ne 
vom cruța forțele pentru realizarea 
integrală a sarcinilor ce ne revin, a- 
ducîndu-ne astfel contribuția la în
făptuirea acordurilor și documente
lor semnate, la progresul și prospe
ritatea României socialiste.

în telegrama MINISTERULUI DE 
INTERNE se spune ; împreună cu 
toți oamenii muncii din patria noas
tră, comuniștii, toți lucrătorii Minis
terului de Interne au urmărit cu viu 
interes, cu emoție și nemărginită 
mindrie patriotică noile vizite între
prinse de dumneavoastră, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Re
publica Populară Chineză și Republi
ca Populară Democrată Coreeană, 
care se înscriu ca momente de im
portanță istorică în cronica amplifi
cării și diversificării continue a re
lațiilor de strinsă prietenie, fruc
tuoasă colaborare și solidaritate re
voluționară în lupta pentru triumful 
socialismului, pentru pace și secu
ritate in lume.

Vă raportăm, mult iubite tovarășe 
comandant suprem, că toți lucrătorii 
Ministerului de Interne, profund de
votați cauzei partidului și poporului, 
sînt ferm hotăriți ca, urmînd exem
plul luminos al vieții și activității 
dumneavoastră de militant revolu
ționar și patriot inflăcărat, să nu 
precupețească nici un efort in slu

jirea cu credință a intereselor sacre 
ale națiunii noastre.

Am urmărit cu multă admirație și 
bucurie — se subliniază in telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
GORJ AL P.C.R. — întreaga des
fășurare a vizitei, cordialitatea si 
profunzimea întîlnirilor și dialoguri
lor purtate cu conducătorii de partid 
și de stat din China și Coreea, am
bianța sărbătorească și manifestările 
de fierbinte ospitalitate cu care 
populația țărilor prietene v-a întim- 
pinat. Toate acestea constituie încă o 
dovadă a inaltei stime și aprecieri pe 
care popoarele lumii le nutresc față 
de remarcabila dumneavoastră per
sonalitate, a recunoașterii și prețuirii 
eforturilor neobosite, fermității re
voluționare cu care militați pentru 
înfăptuirea celor mai ardente impe
rative ale umanității, pentru instau
rarea păcii, a independenței și su
veranității naționale, a progresului 
în lume.

Ne exprimăm cu însuflețire de
plinul acord față de magistrala acti
vitate desfășurată, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, pe parcursul 
vizitei în cele două țări, față de do
cumentele semnate, de înțelegerile 
convenite, considerînd că ele vor 
deschide largi perspective extinderii 
și diversificării colaborării multilate
rale dintre România și țările frățești 
vizitate, conlucrării lor rodnice în 
viața internațională. în interesul po
poarelor noastre, al cauzei socialis
mului, păcii, securității și colaborării 
internaționale.

Vă încredipțăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din județul 
Gorj, în frunte cu comuniștii, vor 
acționa cu abnegație și spirit re
voluționar pentru înfăptuirea obi
ectivelor complexe ce le revin, 
pentru traducerea neabătută in 
viață a prețioaselor indicații date 
de dumneavoastră la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., asigurînd cantități 
mereu sporite de cărbune, țiței și e- 
nergie, de alte produse, participînd 
tot mai activ la dobindirea inde
pendentei energetice a României, la 
ridicarea patriei dragi pe noi trepte 
de progres și civilizație socialistă, 
comunistă,

în telegrama Consiliului de con
ducere a MINISTERULUI APARA- 
RII NAȚIONALE se arată : Dînd 
glas gindurilor și sentimentelor de 
profund devotament și aleasă grati
tudine ce vi le poartă, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. militarii 
armatei noastre, asemenea întregului 
popor, văd in strălucita misiune de 
prietenie și colaborare pe care ați 
întreprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in R.P. Chineză și 
R.P.D. Coreeană o nouă și elocven
tă expresie a principialității și con
secvenței revoluționare cu care ac
ționați pentru traducerea în viață a 

liniei generale stabilite de cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R. în dome
niul politicii externe.

Fiii țării ce-și fac datoria eub dra
pelele-oștirii sînt pe deplin convinși 
că dialogurile la nivel înalt, desfă
șurate sub semnul stimei șl încre
derii reciproce, acordurile încheiate 
și documentele semnate, întilnirile 
cu oameni ai muncii și personalități 
ale vieții politice, științifice și cul
turale au deschis largi perspective 
extinderii și diversificării relațiilor 
de colaborare dintre Republica So
cialistă România și cele două țări 
socialiste de pe continentul asiatic.

Vă încredințăm și de astă dată, 
mult stimate tovarășe comahdant 
suprem, că ne vom consacra toate 
forțele, priceperea și energia înde
plinirii exemplare a sarcinilor ce ne 
revin din documentele Congresului 
al XII-lea al partidului, din Direc
tiva privind pregătirea militară și 
politică a armatei, din magistralele 
dumneavoastră expuneri la plenarele 
C.C. al P.C.R., din noiembrie 1981 și 
martie 1982.

Urmărind, prin Intermediul presei, 
radioului și televiziunii, întreaga 
desfășurare a vizitei, noi, toți locui
torii Mehedințiului, la fel ca întrea
ga noastră națiune socialistă, am 
trăit imensa bucurie de a vedea că 
România socialistă, Partidul Comu
nist Român, eminentul său conducă

tor, se bucură, in rîndul popoarelor 
chinez și coreean, de înaltă și alea
să stimă și prețuire, că poporul ro
mân este considerat un prieten ade
vărat, sincer și de nădejde în efor-, 
turtle creatoare susținute pe care le 
fac aceste jnațiuni pentru a-și făuri, 
prin munca pașnică, un viitor lumi
nos, socialist, conform cu aspirațiile 
lor seculare, spre o viață liberă și 
demnă — se relevă în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN MEHE
DINȚI AL P.C.R. și a CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN.

Dialogurile la nivel înalt, purtate 
într-o ambianță de profundă cordia
litate și deplină înțelegere cu con
ducătorii țărilor gazdă, contactele cu 
numeroasele personalități ale vieții 
politice, economice, științifice și cul
turale se înscriu ca noi și strălucite 
expresii ale consecvenței cu care 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, care 
întruchipați cele mai alese virtuți 
ale poporului român, militați ferm 
pentru idei și acțiuni generoase, de 
un înalt umanism, menite să asigure 
realizarea unui climat de pace și 
colaborare, care să permită lumii să 
pășească într-o eră a demnității, 
dreptății și bunăstării generale.

Noi, mehedințenii, vom munci cu șl 
mai puternic avînt, neprecupețindu- 
ne eforturile, pentru a dobîndi tot 
mai prestigioase succese, fiind con
vinși că în felul acesta dăm viață 
politicii Jnțelepte a partidului și sta
tului nostru, înfăptuim programul de 
edificare a societății ' socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare a 
patriei spre comunism.

Cu inimile și conștiința vibrînd în 
cea mai profundă mîndrie patriotică, 
comuniștii, toți oamenii muncii — ro
mâni, maghiari și germani — din ju
dețul Mureș, asemenea întregii noas
tre națiuni, au urmărit cu viu inte
res și vibrantă emoție prestigioasa 
vizită oficială de prietenie pe care 
dumneavoastră, mult stimate , și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, ațî 
intreprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica Popu
lară Chineză și în Republica Popu
lară Democrată Coreeană — se arată 
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R.

Căldura și dragostea cu care ați 
fost pretutindeni primiți și înconju
rați de conducătorii de partid și de 
stat, de oamenii muncii din China și 
Coreea s-au constituit într-o grăitoa
re expresie a prieteniei frățești din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, în mărturii ale prețuirii de 
care vă bucurați, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
aceste țări, ca de fapt pe toate meri
dianele globului. Susținem cu în
treaga noastră ființă această po
litică înțeleaptă, promovată cu 
consecvență de Partidul Comu
nist Român, de România socia
listă, politică ce contribuie nu numai 
la dezvoltarea solidarității și colabo

rării dintre partidele și popoarele 
noastre, dar și la impulsionarea con
lucrării pe plan internațional pentru 
făurirea unei lumi a păcii și securi
tății. Vă asigurăm că nu vom precu
peți nici un efort pentru a realiza tot 
ceea ce ne revine din întreaga poli
tică internă și -externă a patriei 
dragi. România socialistă, pentru 
creșterea continuă a rolului și mă
reției sale în rîndul națiunilor lumii.

Comuniștii, toți ceilalți oameni ai 
muncii din județul Prahova, împre
ună cu întregul nosțru popor, au ur
mărit cu deplin interes și profundă 
mindrie patriotică vizita de impor
tanță excepțională pe care ați făcu
t-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Chineză și R.P.D. Coreeană, vizită 
care marchează o etapă nouă, deo
sebit de fructuoasă în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
frățească dintre poporul român și 
popoarele chinez și coreean — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R.

Mesajul de prietenie și de pace pe 
care l-ați transmis celor două po
poare, de care ne leagă îndelungate 
tradiții de colaborare și de solidari
tate revoluționară, comunitatea idea
lurilor socialiste și comuniste, izvo
răște din convingerea sinceră și fer
mă a poporului nostru că numai ase
menea relații între partide si state, 

bazate pe respectul independenței și 
suveranității naționale, de egalitate 
și avantaj reciproc, pe neartiestecul 
în treburile interne, sînt de natură 
să determine mutații noi, calitativ 
superioare, în viața politică interna
țională, numai acțiunea comună și 
responsabilă a tuturor forțelor păcii 
și progresului social poate stăvili pe
riculoasa cursă a Înarmărilor, dialo
gul constructiv, bazat pe încredere 
și respect reciproc, constituind singu
ra modalitate de rezolvare a com
plexelor probleme ale lumii contem
porane.

Oamenii muncii din județul nos
tru, în frunte cu comuniștii, urmind 
exemplul dumneavoastră luminos de 
slujire fără preget, cu înaltă abne
gație și dăruire a cauzei partidului, 
a întregului nostru popor, vă asigu
ră, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că vor face totul 
pentru aplicarea în viață a sarcini
lor ce ne revin din recentele docu
mente de partid și de stat, în ve
derea îndeplinirii planului pe acest 
an și pe întregul cincinal, cu con
vingerea fermă că numai prin fapte 
de muncă și creație putem exprima 
cel mai convingător atașamentul 
nostru profund față de partid, față 
de politica sa internă și externă con
sacrată dezvoltării și înfloririi mul
tilaterale a scumpei noastre patrii, 
victoriei depline și definitive a păcii 
pe pămînt.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire și mîndrie patriotică, toți 
comuniștii și oamenii muncii, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități de pe cuprinsul înfloritoare
lor meleaguri ale județului nostru 
— se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN SATU MARE AL 
P.C.R. — vă adresează din toată ini
ma cele mai sincere cuvinte de ad
mirație și recunoștință pentru rezul
tatele cu care ați încununat și aceas
tă nouă și strălucită solie de pace, 
prietenie și colaborare pe care ați 
intreprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Republica Popu
lară Chineză și Republica Populară 
Democrată Coreeană.

Dind glas șl in cursul acestor vi
zite năzuințelor fierbinți de pace ale 
națiunii noastre, atrăgind din nou 
atenția asupra gravelor pericole de 
război care planează asupra omeni
rii, reînnoind îndemnul ca toți con
ducătorii statelor și guvernelor, toate 
popoarele să facă totul pentru a îm
piedica agravarea situației interna
ționale, pentru a se respecta cu 
strictețe în raporturile dintre state 
normele democratice ale dreptului 
internațional, dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
v-ați înscris și mai puternic în con
știința întregii umanități ca eminent 
și neobosit luptător pentru apărarea 
dreptului fundamental al oamenilor, 
al popoarelor la viață, la pace, la 
existența liberă și demnă.

împreună cu dumneavoastră și-a 
înscris pentru totdeauna numele și 
activitatea in conștiința umanității 
tovarășa Elena Ceaușescu, ilustru sa
vant al contemporaneității, care își 
consacră întreaga putere de creație 
revoluționară și științifică progresu
lui omenirii, promovării colaborării 
și conlucrării în lumea de astăzi.

Ne angajăm să nu precupețim nici 
un efort pentru a traduce în viață 
hotărîrile Congresului al XII-lea al 
partidului și a ne spori contribuția 
la înaintarea României pe drumul 
socialismului și comunismului.

Mîndria noastră patriotică de a vă 
avea in fruntea partidului și țării cu
noaște noi dimensiuni odată cu stră
lucitele rezultate cu care se încheie 
această nouă solie de pace, prietenie 
și solidaritate intre popoare — se 
subliniază în telegrama MINISTE
RULUI FINANȚELOR. Ne exprimăm 
deplina noastră satisfacție și adeziu
ne față de rezultatele cu care s-a în
cheiat vizita dumneavoastră și a to
varășei Elena Ceaușescu în Repu
blica Populară Chineză și Republica 
Populară Democrată Coreeană, ele 
corespunzînd total intereselor po
porului nostru de dezvoltare multila
terală și propășire economică, pre
cum și cauzei socialismului, păcii și 
intăririi continue a prieteniei intre 
popoare.

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
mult iubite și stimate tovarășe secre

tar general, că ne vom consacra în
treaga noastră capacitate de muncă 
și vom acționa cu toată răspunderea 
pentru infăptuirea in mod neabătut 
a politicii financiare a partidului și 
statului nostru și aplicarea fermă a 
mecanismului economico-financiar.

însuflețiți de sentimentele de fier
binte dragoste și adîncă recunoștin
ță pe care le nutresc față de dum
neavoastră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. comu
niștii, toți oamenii muncii, români și 
maghiari, de pe meleagurile sălă- 
jene — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN SALAJ AL 
I’.C.R. — au urmărit cu deosebit in
teres și mindrie patriotică vizitele o- 
ficiale de prietenie pe care le-ați fă
cut, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Chineză și în Republica Populară 
Democrată Coreeană, țări socialiste 
prietene, reprezentînd noi și calde 
manifestări ale raporturilor de 
colaborare prietenească dintre parti
dele și popoarele noastre, spre bi
nele reciproc, al cauzei generale a 
socialismului, progresului și păcii in 
lume.

Unindu-și glasul și voința cu cele 
ale întregului popor român, locuito
rii județului nostru, fără deosebire 
de naționalitate, își exprimă deplina 
adeziune față de rezultatele convor
birilor avute, acordurile încheiate și 
documentele convenite care reprezin
tă o nouă și strălucită dovadă a con
lucrării frățești, cu profunde sem
nificații in dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor de prietenie și so
lidaritate militantă dintre partidul și 
poporul nostru cu partidele și po
poarele din cele două țări socialiste 
prietene, pentru progresul și pros
peritatea lor continuă, al cauzei so
cialismului și păcii, al înțelegerii și 
conlucrării rodnice intre națiuni.

Folosind și acest prilej, comuniștii, 
toți locuitorii acestui pămînt strămo
șesc, avîndu-vă ca minunat exem
plu pe dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ne angajăm să înfăptuim neabătut 
programul partidului, sarcinile ce ne 
revin din planul de stat pe acest an 
și pe întregul cincinal, aducindu-ne 
contribuția la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, pentru continua înflo
rire a patriei noastre dragi. Româ
nia socialistă.

Această nouă șl strălucită solie de 
pace și prietenie — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
TULCEA AL P.C.R. — pune cu putere 
în evidență consecvența si clarviziu
nea cu care partidul nostru acționea
ză pentru transpunerea în viață a 
hotărîrilor Congresului al XII-lea, 
calitățile dumneavoastră de militant 
neobosit pentru infăptuirea idealu
rilor de colaborare și prietenie între 
toate popoarele lumii, de solidaritate 
militantă cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu clasa muncitoare 

din toate țările socialiste și celelalte 
țări ale lumii.

Primirea entuziastă pe care po
poarele chinez și coreean v-au făcu
t-o reflectă aprecierea unanimă, res
pectul și simpatia de care vă bucu
rați în rîndul popoarelor lumii, deo
sebitele calități de revoluționar con
secvent, de luptător neobosit pentru 
pace, prietenie și colaborare inter
națională.

Ne exprimăm incă o dată via re
cunoștință pentru neobosita activita
te desfășurată în fruntea partidului 
și statului și vă asigurăm, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că organizația județeană 
de partid Tulcea. toți locuitorii ju
dețului vor acționa cu hotărire și 
dăruire revoluționară pentru infăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului, a prevederilor Programu
lui Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Vă sîntem profund recunoscători, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN VASLUI 
AL P.C.R. — pentru înaltul devota
ment patriotic cu care promovați in 
relațiile internaționale ale României 
socialiste cu țările socialiste, cu toate 
statele lumii interesele vitale ale na
țiunii noastre, principiile respectării 
independenței și suveranității na
ționale, politica de lichidare a surse
lor de neînțelegere între popoare și 
soluționarea tuturor litigiilor pe calea 
tratativelor, pentru că numai astfel 
pot fi construite și asigurate pacea 
și liniștea oamenilor, ale întregii 
planete.

De asemenea, exprimăm vii mulțu
miri tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu pentru contri
buția pe care, alături de dumnea
voastră. mult stimate tovarășe secre
tar general, a adus-o la cunoașterea 
de către popoarele din cele două 
țări socialiste prietene a realizărilor 
științei românești și la amplificarea 
colaborării în domeniul științei și 
tehnicii.

îngăduiți-ne. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să vă încredințăm, 
și cu acest prilej, de adeziunea 
noastră nețărmurită la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru și vă asigurăm că oa
menii muncii din județul Vaslui, in 
frunte cu comuniștii; vor acționa în 
continuare pentru îndeplinirea exem
plară a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XII-lea de dezvoltare 
multilaterală a patriei și de afirma
re a ei tot mai prestigioasă în rîndul 
națiunilor lunjii.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din România, împreună cu 
întregul popor român, au urmărit cu 
deplină aprobare și vie satisfacție 
desfășurarea vizitei oficiale de prie
tenie pe care ați intreprins-o. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Republica Populară Chineză și în 
Republica Populară Democrată Co
reeană și își exprimă totala adeziune 
față de rezultatele sale rodnice, 
față de contribuția importantă adusă 
la întărirea solidarității și colaboră
rii multilaterale dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre, la cauza 
generală a socialismului și păcii in 
lume — se arată in telegrama CON
SILIULUI OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE MAGHIARA. 
Manifestările pline de căldură și 
prietenie cu care ați fost întimpinați 
în cele două țări in toate momentele 
vizitei reflectă in mod elocvent pro
funzimea legăturilor dintre popoare
le noastre.

Exprimind încă o dată adeziunea 
deplină la conținutul înțelegerilor la 
care s-a ajuns in timpul acestor 
vizite, față de tot ce ați întreprins 
și de data aceasta pe planul poli
ticii externe, oamenii muncii de na
ționalitate maghiară din România dau 
o înaltă apreciere neobositei dum
neavoastră activități in spiritul celei 
mai înalte responsabilități față de 
destinele țării, ale întregii lumi, față 
de cauza păcii și înțelegerii între 
popoare și se angajează să mun
cească cu toată energia, în strinsă 
unitate cu întregul popor, pentru 
dezvoltarea si înflorirea neîncetată a 
patriei noastre comune — Republica 
Socialistă România.

Trăind sentimente de vibrantă 
mindrie patriotică șl deplină satis
facție, oamenii muncii din județul 
Vilcea, asemenea întregului popor, 
au urmărit cu emoție și viu interes 
vizita oficială de prietenie pe care 
dumneavoastră, stimate tovarășe se
cretar general, ați efectuat-o, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Republica Populară Chineză și Re
publica Populară Democrată Coreea
nă, eveniment de rezonanță istorică 
în cronica relațiilor noastre tradițio
nale cu popoarele din cele două *țări  
prietene — se arată în telegrama a- 
dresată de COMITETUL JUDEȚEAN 
VILCEA AL P.C.R.

Primirea călduroasă care vi s-a fă
cut pe intreg parcursul vizitei in 
cele două țări dovedește, o dată mai 
mult, înaltul prestigiu de care vă 
bucurați ca eminentă personalitate a 
vieții politice internaționale, demon
strează în modul cel mai convingător 
prețuirea, respectul și stima cu care 
România socialistă este apreciată as
tăzi în lume, pe toate meridianele 
globului.

Reintorcîndu-vă în patrie, mult Iu
bite șl stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, oamenii muncii de pe 
meleagurile noastre, întregul nostru 
popor vă intimpină ca Întotdeauna 
cu profundă recunoștință și fierbin
te dragoste și, mulțumindu-vă din 
adîncul inimii pentru inestimabi
la dumneavoastră contribuție la 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră, vă încre
dințează solemn că vor face totul 
pentru transpunerea neabătută in 
viață a politicii interne si internațio
nale a partidului și statului nostru, 
consacrată binelui și fericirii țării, 
triumfului cauzei păcii și socialismu
lui, al celor mai scumpe idealuri și 
aspirații ale omenirii.
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Cartea, munca, 
arta
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împreună cu soțul său, Maria 
Piticari, din cartierul Valea Sea
că al Cimpulungului Moldove
nesc, este o neîntrecută crescă
toare de păsări și animale. Au 
in ogradă acum 10 vite mari, 17 
oi, 2 porci, o sumedenie de pă
sări. O parte dintre ele sini con
tractate cu statul. Îngrijirea lor 
cere multă muncă. Dar Maria 
Piticari iși găsește și timp pen
tru lectură, și pentru cusut. La 
ultima ediție a Festivalului na
țional „Cintarea României" a 
obținut premiul I pentru lucră
rile sale de artă populară.

Norocosul

I

I
I
I
I

Răspunderile criticii in promovarea 
literaturii patriotice

VĂ INFORMĂM DESPRE:
ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR TEHNIC SERAL

In bucătăria apartamentului 
de la etajul al treilea dintr-un 
bloc de pe Aleea Mirceștl 81 din 
Satu Mare se jucau doi frățiori 
gemeni in virstă de doi ani și 
jumătate — Sebastian Și Alina. 
Cind surioara lor mai mare. Ma
ria, a intrat in bucătărie, a vă
zut-o numai pe Alina. A intre- 
bat-o unde e Sebastian.

— A căzut pe „feleastă" — a 
răspuns ea cu seninătate.

Maria s-a uitat pe fereastră și 
l-a zărit, intr-adevăr, pe Sebas
tian aterizat (după un zbor de 
vreo 7 metri !) pe copertina de 
la intrarea in bloc, aflată la ni
velul primului etaj.

Deși a trecut printr-o spaimă 
grozavă, norocosul Sebastian a 
scăpat ca prin minune. Să fie 
sănătos !

Nu putem încheia fără a a- 
minti că pățania micuțului Se
bastian s-a intimplat in timp 
ambii părinți se aflau acasă.

Fără comentarii.

A pierdut... 

I câștigătorul

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

ce

că 
cu 

satul
Auzlndu-le pe citeva fete 

a doua zi pleacă pină la oraș 
autobuzul, un tinăr din i- 
Cirja, județul Vaslui, le-a spus: 
„Punem pariu că n-o să plecați?"

A doua zi, autobuzul n-a mai 
putut să pornească de la capăt 
de linie.. Deci, nici fetele n-au 
plecat. Tînărul „cîștigase" pa
riul. Dar cum? Autobuzul fusese 
parcat chiar in fața casei părin
ților săi. Peste noapte, tinărul, 
a luat un topor și, nici una, nici' 
două, a tiopirțit cauciucurile.

Părinții tînărului au achitat o 
notă de plată piperată : 8 000 de 
lei. Apoi, tatăl acestuia, amin- 
tindu-și că satului lor i se zice 
Cirja, a făcut rost de o „cirje" 
și a pus-o in funcțiune...

| Firma cu surpriză
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Cu un autoturism împrumutat 
de la o rudă. Duca Dănuț, înso
țit de trei consăteni, a pornit de 
la. Brașov spre comuna Corbas- 
ca din județul Bacău, pentru 
a-și vizita părinții. A făcut 
Un ocol și prin Piatra Neamț. 
La intrarea in oraș, lovind ma
șina de trotuar, i s-a îndoit rău 
de tot janta de la o roată. Cum 
nu avea roată de rezervă, de 
unde să facă rost de> alta, la 
acea oră tirzie din noapte, și 
încă intr-un oraș necunoscut ? 
D.D. și pasagerii săi au intrat in 
prima parcare și au început să 
forțeze portbagajul unui autotu
rism spre a „împrumuta" o roată.

— Chiar aici v-ați găsit ? — 
i-a întrebat un lucrător de mi
liție, care le-a arătat firma insti
tuției unde se afla parcarea.

Era... miliția municipiului.

Vinător de... stele
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Mult și-a mai dorit Avram 
Gordan din satul Bănișor, jude
țul Sălaj, să aibă și el permis 
pentru armă de vînătoare. Cind 
s-a văzut cu permisul in buzu
nar și cu pușca la spinare, nu 
s-a putut abține să nu-și facă 
cinste. Șt lui, și consăteanului 
loan Peștean.

— No, că de-acuma să cheamă 
că mi-s vinător, așa-î 1 D-apăi 
io nu mi-s numai fain vinător, 
ci și ochitor. Mă crezi au ba ?

— Nu crez pină nu văz.
— No, haidem să-ți arăt min

tenaș. Tu să fii hăltaș.
Șl „hăitașul" a început să facă 

zarvă, de-a sculat tot satul din 
somn, in timp ce vinătorul 
ochea... stelele. Le-ar fi pușcat 
cu toate cartușele pe care le ti
vea. dacă nu-l astimpărau oa
menii. A doua zi a rămas si fără 
permis, și exclus din rindul 
vinătorilor.
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„Mica 
publicitate"

Cereri și oferte de serviciu 
• Oferindu-se să-1 ajute pe un 
cetățean să ocupe un post de 
bucătar pe litoral, contra sumei 
de 15 000 lei, Nicolae Jianu și 
Ion Uzum din Mamaia „servesc" 
de-acum înainte alte bucate... 
pentru cinci ani și jumătate.

Acte publice • ,.Dorin Sma- 
randache, din București, strada 
Dumitru Petrescu 61, in virstă 
de... 524 de ani, cum rezultă din- 
tr-un act in care mi s-a trecut 
anul nașterii 1458, in loc de 
1958, declar că, la insistențele 
subsemnatului, concurent al lui 
Matusalem, același „scriitor" de 
la ghișeu mi-a răspuns că: ..Nu 
se fac modificări in acte publi
ce". (Sic!).

Pierderi • Pierdute prin con
fiscare 42 kg zahăr, 30 kg făină, 
500 litri benzină și altele ase
menea. găsite la domiciliul lui 
Nicolae Gavriș din Cluj-Napoca 
(strada Avram Iancu 70), trans
format in depozit.

Anunțuri de familie • Patru 
copii minori din comuna Bîtleni. 
județul Gorj, iși caută de mai 
bine de un an tatăl dispărut 
fără urmă, pe nume Gheorghe 
Cismă. Cine-1... încalță?
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nificație determinată al că-

Rubrică realizajă de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii^j

Menirea criticii in culti
varea și afirmarea întregii 
varietăți a formelor și spe
ciilor literare este în afara 
dișcuției, astfel incit refe
rirea la rolul ei in îmbo
gățirea literaturii pe teme 
patriotice (care există, așa 
cum există una pe teme 
erotice, filozofice, psiholo
gice etc.) este un fapt de 
ordin firesc. Proliferarea, 
uneori, a unei literaturi 
mediocre pe indiferent ce 
profil tematic, inclusiv pa
triotic, nu numai că nu tre
buie să dezarmeze critica. 
Dimpotrivă, rolul ei ră- 
mine mereu, cum zicea 
Maiorescu, „descurajarea 
mediocrităților", înlătura
rea „beției de cuvinte", a 
?oligrafismului pretențios, 

n acest sens, acțiunea ma- 
ioresciană a avut efecte 
benefice fără de care e 
greu de presupus că litera
tura noastră ar fi progre
sat atit de spectaculos, in
tr-un ritm istoricește atit 
de scurt, Mulți rețin insă 
numai această latură, de 
asanare a imposturii, uitind 
că Maiorescu, spirit con
structiv, ca orice persona
litate superioară, a încura
jat marile valori ale epocii, 
inccpind cu poezia popu
lară, cu cea filozofică, pa
triotică. dacă ea intrunea 
condițiile frumosului, ale 
artei perene. Știm foarte 
bine ce răspuns ferm, a- 
proape dur, a dat in 1909 lui 
Duiliu Zamfirescu, sub cu
pola Academiei, cind proas
pătul academician a în
cercat să respingă literatu
ra „poporanistă", mal ales 
transilvană : pe Slavici, 
Coșbuc, Goga etc. Știm, de 
asemenea, cum a luat apă
rarea, in Poeți și critici, 
lui Alecsandri. pe criteriul 
„totalității" acțiunii literare 
a bardului de la Mircești 
și. în primul rind, pe teme
iul acțiunii sale ..patrioti
ce" (firește, pe plan lite
rar). în celebrul studiu Li
teratura română și străină
tatea (1882). criticul citează 
numeroase opinii din presa 
germană referitoare Ia li
teratura noastră (tocmai 
fusese tradus in germană 
volumul Rumănische Ski- 
zzen cu bucăți din Creangă, 
Slavici, N. Gane, Iacob Ne- 
gruzzi) în care se scotea în 
relief în mod elogios, ca
racterul etnic, specificita

tea literaturii române. Ceea 
ce-1 face pe marele critic 
să constate cu tristețe : 
„Luînd cunoștință de aceste 
aprecieri ale criticii ger
mane, multi cititori vor 
constata poate cu părere 
de rău că scrierile unor 
autori de-ai noștri, pe care 
străinătatea ii înalță ală
turea cu Turgheniev și cu 
Auerbach, sînt mai puțin 
cunoscuți și par a fi mai 
puțin prețuiți în patria 
lor proprie". Iar Maiorescu 
nu era, cum știm, un spi
rit retoric, dimpotrivă. în 
același spirit, de prețuire 
a valorilor naționale, el își 
îndeamnă contemporanii să 
dea opere care să repre
zinte originalitatea noastră: 
„a sosit timpul ca și noi să 
răspundem cu ceva, și că 
tînăra literatură română a 
fost in stare să dea bătrî- 
nei Europe prilejul unei 
emoțiuni estetice din chiar 
izvorul cel curat al vieții 
sale". Nu ne va surprinde 
de aceea, cituși de puțin, 
că cel care respinsese pa
triotismul de paradă, „ad- 
hoc", ce devenise apanajul 
unor publiciști mediocri, 
aclamă printre cei dinții 
poezia patriotică a lui Oc
tavian Goga, propunind-o 
celei mai înalte distincții 
academice : „Efectul pro
dus asupra marelui număr 
de cititori credem că pro
vine mai întii din forma 
frumoasă în care autorul a 
știut să exprime cuprinsul 
patriotic al multor din 
versurile sale. în adevăr, 
emoțiumle ce le simte și 
ce ni le transmite tînărul 
poet sînt izvorîte din viața 
națională a acelei părți a 
României în care s-a năs
cut și în mijlocul căreia a 
trăit, din viata românilor 
transilvăneni în faza ei de 
astăzi, caracterizată prin 
lupta împotriva tendințelor 
de asuprire etnică predom
nitoare în statul lor... Do
vadă stă în aducerea și 
descrierea unor figuri o- 
bișnuite din viața poporului 
care însă cîștigâ deodată, 
pe lingă valoarea și meni
rea lor normală o însem
nătate. am putea zice o ilu
minare și strălucire extra
ordinară. ce nu se poate 
explica decît din aprinde
rea luptei întru apărarea 
patrimoniului național".

Și, fiindcă propriul nos

tru comentariu ar putea fi 
interpretat, în mod peiora
tiv drept „comandă socia
lă", credem că evocarea, în 
continuare, a acțiunii criti
ce a marilor exponenți ai 
disciplinei este mai eloc
ventă. Să ne referim, iată, 
mai departe la E. Lovines- 
cu, considerat, sub această 
latură, caduc, ceea ce este 
eronat. Vom produce, de 
aceea, numai citeva frag
mente critice pe această 
temă și nu cele din timpul 
războiului, adeseori citate, 
ci din 1910, integrate in 
studiul Critica și istoria li
terară, prea puțin comentat 
deși ni se pare fundamen-

Opinii
de Pompiliu MARCEA

tal. Criticul respinge ifose
le cosmopolite, acel „ollm- 
pianism" desprins de „a- 
ceastă țărînă pe care o fră- 
mîntăm cu brațele noastre 
și o sfîșiem cu fierul plu
gului". Și continuă, vor
bind de „conștiința unui 
trecut comun", de „oasele 
strămoșilor" amestecate la 
un loc, de conștiința adîncă 
a noțiunii de patrie (s.a.) 
Ceea ce urmează e o veri
tabilă definiție a patriei, al 
cărei fiu criticul se consi
deră, obligindu-se a-i re
liefa valorile atunci cînd 
ele se produc în domeniul 
vocației, profesiei sale. To
nul este liric, un poem a- 
proape patetic, marele cri
tic aducindu-1 la obiect : 
„Aici ne-am născut. încon
jurați de toate aceste pri
veliști, de toate aceste dea
luri ce și-au așternut icoa
na lor în pupila ochilor 
noștri, după cum umbra 
sălciilor se culcă peste o- 
glinda întinsă a lacului. 
Soarele care ne-a încălzit 
copilăria nu e nicăieri așa 
(s.a.) căci, dacă lucrurile 
pot lăcrima, după cum 
spune poetul, ele ne pot și 
vorbi Și glasul lor ii au
zim și-1 înțelegem cînd ne 
povestește lunga istorie a 
veacurilor ce aii trecut 
peste dînsele, în raport, a 
tragediilor ce au văzut, a 
singelui pe care strămoșii 
noștri l-au vărsat, apârîn-

du-le ca pe niște bunuri 
. ce nu se pot înstrăina fără 
jertfa vieții. Și acest glas 
ne ciștigă, ne mișcă sufle
tul și ne înarmează brațul 
pentru a fi la înălțimea 
acelor oameni simpli și a 
lăsa și pe urmașii noștri 
să se bucure in libertate de 
toată această natură care 
intră într-un amestec atit 
de intim în alcătuirea fiin
ței noastre". Regretăm, că 
spațiul, și așa extins, nu 
ne îngăduie reproducerea 
unor alte fragmente, poa
te și mai revelatoare în 
sensul convingerii criticu
lui că disciplina pe care o 
profesează are îndatorirea, 
sfîntă, de a încuraja crea
ția care ilustrează valorile 
etnice și specificul româ
nesc, singura condiție „de 
a fi luate în seamă de 
străini".

S-a tipărit Istoria litera
turii a lui G. Călinescu și 
mulți cititori care n-au 
avut prilejul unui contact 
mai stăruitor cu ea își vor 
da seama de ponderea pe 
care autorul ei o acordă 
specificului național (capi
tolul final este și intitulat 
astfel), cartea fiind „o de
monstrație a puterii de 
creație română, cu notele 
ei specifice, arătarea con
tribuției naționale la lite
ratura universală". Căci, 
spune marele critic, cu le
gitimă mindrie patriotică 
„după o prea lungă descon
siderare de noi inșine, e 
timpul de a striga cu min
drie, împreună cu Miron 
Costin : „Nasc și la Moldo
va oameni !“ Iar capitolele 
despre marii autori subli
niază, cu accente speciale, 
unde este cazul, valorile 
patriotice (evident îndepli
nind, ca prioritate, condiția 
estetică). Am fi putut adu
ce exemple tot atît de pro
bante din Gherea. Ibrăi- 
leanu. Iorga. Tudor Vianu, 
Perpessicius etc. Și chiar 
sugerăm necesitatea alcă
tuirii unei antologii critice 
pe ideea literaturii pe teme 
patriotice, mai ales pentru 
critica și cititorul tinăr. 
Căci ne încearcă senzația 
că unii critici, din genera
ția mai tînără sau chiar 
medie, au suprimat mo
mentele capitale din critica 
românească, trecind cu 
grabă febrilă la „noua cri

tică", franceză de regulă, 
care e, desigur, interesan
tă și merită să fie cunos
cută dar nu înainte și in 
paguba celei românești, 
pentru motivul, prea banal. 
Că problemele literaturii 
noastre nu le-a rezolvat și 
nu le rezolvă o altă critică 
decît cea românească. Apar 
multe volume de critică, 
fapt cu totul pozitiv. Pdate 
nu îndeajuns de multe pe 
cit ar fi necesar. Dar sper 
să nu greșesc observind o 
insuficientă (n-aș spune 
absentă, că n-ar fi adevă
rat) abordare a problemei 
literaturii patriotice, specie 
legitimă, o repetăm, ca și 
altele. Afirm cu certitudi
ne un fapt, care are poate 
semnificația lui și care 
poate fi interpretat in spi
rit stimulator : cele mai 
numeroase și pertinente 
studii pe această temă le 
găsim in cărțile celui mai 
autoritar, ale decanului cri
ticii actuale, academicianul 
Șerban Cioculescu. Să fie 
întîmplător ? Mulți cred, 
poate, că tema e prea bă
tută și deci vetustă. Nu 
cred însă că dacă nu obo
sim să cintăm dragostea 
erotică, femeia (spre pildă) 
atunci, cu atît mai mult. 
Patria cu infinitele ei fru
museți, în infinitele ei 
ipostaze : „România va fi 
iubita noastră", cum ar fi 
zis Bălcescu către Alec
sandri. A crede că atunci 
altele erau problemele ar
zătoare, că astăzi Patria 
nu mai are nevoie de 
sprijinul fiilor ei înzes
trați, care s-o afirme, s-o 
apere chiar, e o naivitate. 
„Destinul acestui neam, 
spunea Sadoveanu in 1939 
(volumul Morminte), a fost 
și va fi să se apere".

Critica este un puternic 
instrument al afirmării 
noastre : prin respingerea 
maculaturii pe o temă atit 
de scumpă nouă, și care 
poate fi compromisă prin 
proliferarea mediocrități
lor, dar și — in primul 
rind — prin apărarea, cu 
fermitate și mindrie națio
nală, a valorilor autentice. 
Care nu lipsesc, dimpotri
vă, se ridică sub ochii 
noștri. De aceea consem
narea și sublinierea lor ni 
se pare o îndatorire, in 
egală măsură morală și 
profesională.

După cum se știe, învătămîntul 
superior tehnic seral a cunoscut, in 
ultimii ani, o dezvoltare deosebită, 
asigurindu-se astfel accesul mai 
larg în facultăți pentru oamenii 
muncii care lucrează nemijlocit în 
producție. Dacă pină în anul 1978 
învățămîntul superior seral în sec
torul tehnic a fost organizat numai 
pentru subingineri, incepind cu 
anul 1979 au fost înființate secții 
serale și pentru învățăm intui de 
ingineri. Pentru anul universitar 
1981—1982 s-a organizat concurs 
de admitere la 80 de secții serale 
de ingineri, repartizate la marea 
majoritate a profilurilor de învă- 
țămint superior tehnic : mecanic, 
electric, energetic, mine, metalur
gie, construcții, geodezie, tehnolo
gia și chimia textilelor, forestier, 
arhitectură și sistematizare, meca- 
no-chimic, chimie, tehnologia și 
chimia produselor alimentare. Pen
tru anul 1982—1983. secțiile serale 
la care se va organiza concurs de 
admitere vor fi afișate, in termen 
util, la instituțiile respective de în- 
vățămînt superior.

■Sistemul de pregătire prin învă- 
țămîntul superior seral, calificarea 
finală a absolventului și valoarea 
diplomei pe care o obține nu dife
ră față de învățămîntul de zi. Pla
nurile de învățămint cuprind ace
leași discipline, fiind însă adapta
te la o durată a studiilor cu un an 
mai mare față de învătămîntul de zi 
și la un program zilnic de cel mult 
4 ore. Programele analitice sânt, de 
asemenea, comune, cu unele ele
mente de adecvare prin care se 
ține seama că studenții care ur
mează această formă de învăță- 
mînt, fiind încadrați în producție, 
au o experiență practică în dome
niul pentru care se pregătesc. Toto
dată. s-au luat măsuri pentru ca 
programul didactic la învățămîntul 
seral să fie realizat cu cadre di
dactice de înaltă valoare profesio
nală și științifică și cu o bogată 
experiență pedagogică.

în conformitate cu prevederile 
Legii educației și învățămintului. 
învățămîntul superior tehnic seral 
poate fi urmat de personalul mun
citor care îndeplinește condițiile 
prevăzute de lege și lucrează ne
mijlocit în producție. în meserii 
legate de profilul sau specializarea 
facultății respective. îndeplinirea 
acestei ^prevederi legale se cere a- 
sigurată încă de la concursul de 
admitere. Iată de ce, la învățămîn
tul superior tehnic seral pot fi în
scriși la concurs candidați care lu
crează nemijlocit in producție, in 
meserii legate de profilul sau spe
cializarea la care doresc să concu- 
--------------- J__________________

reze, in întreprinderi productive de 
stat sau în unități direct producti
ve, inclusiv în ateliere de micro- 
producție, din cadrul institutelor de 
cercetare științifică și inginerie 
tehnologică, al unităților de invâ- 
țămînt sau al cooperației meșteșu
gărești și de prestări de servicii.

Absolvenții de liceu din promo
ția anului in care se organizează 
concursul, repartizați în producție, 
pot fi înscriși la invățămintul teh
nic seral, pe baza actului de repar
tizare in producție, urmînd să pre
zinte adeverința de Încadrare la 
postul repartizat pînă la data în
ceperii anului universitar. De a- 
semenea, absolvenții care nu pot fi 
repartizați In producție înainte de 
susținerea concursului pot fi în
scriși pe baza certificatului de ca
lificare într-o meserie legată de 
profilul sau specializarea la care 
concurează, urmind ca cei declarați 
admiși să prezinte adeverința de 
încadrare pină la data menționată 
mai sus.

La toate instituțiile de învăță- 
mint superior în cuprinsul cărora 
funcționează secții serale pentru in
vățămintul de ingineri și subingi
neri sînt organizate cursuri de pre
gătire pentru candidați, mai ales la 
disciplinele fundamentale (mate
matică. fizică, chimie, biologie). 
La cererea întreprinderilor sau a 
altor unități economice, unde sint 
încadrați în număr mai mare tineri 
care îndeplinesc condițiile și doresc 
să se înscrie la concurs pentru în
vățămîntul superior tehnic seral, 
instituțiile de învățămînt superior 
organizează cursuri de pregătire 
pentru viitorii candidați, după un 
program stabilit de comun acord 
cu conducerile unităților respective.

Disciplinele și probele de concurs 
sînt cele menționate în edițiile 1980 
și 1981 ale broșurii privind admi
terea în învătămîntul superior, in
clusiv disciplinele de specialitate 
la alegere cu discipline funda
mentale. Menționăm că discipline
le de specialitate, adaptate ca de
numire și conținut disciplinelor 
studiate în liceu de absolvenții 
promoției 1982 vor fi stabilite, pe 
baza celor cuprinse în broșura de 
admitere, de fiecare instituție dă 
învățămint superior, corespunzător 
profilurilor și specializărilor care 
funcționează în cadrul acestora. 
Candidați i pot opta pentru oricare 
dintre disciplinele de specialitate 
stabilite pentru facultatea și profi
lul la care concurează, indiferent 
de tipul liceului absolvit.

Mihai IORDANESCUSpațiul
Este oare scenografia un 

simplu suport, un agrement 
scenic al spectacolului sau 
o componentă esențială a 
lui, cu toate implicațiile do 
ordinul valorilor formative 
și expresive ce decurg de 
aici ?

Trienala de scenografie 
deschisă în sălile Dalles, ca 
și Complexul celorlalte trei 
expoziții care o însoțesc 
(Arhitectura spațiului de 
spectacol, Aparatură sceni
că și Afișe de teatru și 
film) tind să se constituie 
intr-o pledoarie elocventă, 
impresionantă, în favoarea 
celei de-a doua alternative. 
Schițe, proiecte, machete, 
elemente de decor și costu
me, fotografii din spectaco
le care au constituit in ul
timii ani reușite durabile 
ale vieții noastre artistice, 
prin bogăția și varietatea 
lor dezvăluie relația com
plexă : spațiu de joc-text- 
interpret, pe care scenogra
ful o poate stabili în fiecare 
dintre spectacolele montate.

Teatrul, opera, teatrul de 
păpuși și marionete, filmul, 
spectacolele televizate, fil
mul de desen animat sint 
tot atîtea domenii în care 
specializarea scenografilor, 
a acestor creatori de am
bianță scenică, s-a mani
festat cu vervă, cu fantezie 
în vederea creării unui cli
mat afectiv al spectacolu
lui. Rezultatele țin insă de
opotrivă de caracterul com
plex al soluțițlor scenice 
propuse, cit și de subordo
narea, de implicarea lor în 
totalitatea spectacolului că
ruia îi aparțin.

Intrată in tradiția marilor 
expoziții oficiale organiza
te la noi (aflată dealtfel la 
cea de-a șaptea ediție), 
trienala — organizată de 
C.C.E.S., U.A.P., Centrul
român al organizației in
ternaționale a scenogra
filor, Uniunea arhitecților. 
A.T.M., Asociația cineaști
lor și Teatrul Mic — re
compune caleidoscopic ima
ginea unei extrem de bo
gate vieți culturale. Ea im
pune privitorilor o imagine 
retrospectivă, o rememo
rare a reușitelor durabile 
înregistrate in ramurile a- 
parent atit de diferite ale 
scenografiei contemporane. 
Pe lingă contribuția unor 
Scenografi la transpunerea 
unor texte dramatice, expo
ziția pune în valoare con
tribuția lor la elaborarea 
unor ansambluri cu sem

scenic - un spațiu ai actualității culturale
Imagine din expoziție

Foto : E. Dichiseanu

Oameni din cimpia arădeană

ror mesaj se adresează pu
blicului foarte larg. Culoa
rea, lumina, folosirea sce
nei tradiționale, a platou
lui de televiziune, chiar a- 
legerea, decuparea unor de
talii evocatoare din cadrul 
natural în cazul filmului 
artistic, toate implică o 
concepție limpede, o viziu
ne de ansamblu precisă a- 
supra transpunerii scenice, 
stabilirea unor raporturi 
determinante între ideile

Clara, Beneș Romulus, Dan 
Jitianu, Mihai Mădescu, Va
leria Truță Stoleru, Peni- 
șoară Stegaru Viorel, Con
stantin Russu, Gheorghe și 
Carmen Rasovszky, Doina 
Levinta, Vintilă Făeăianu, 
Ion Bobeică, Both Andrei, 
Eva Șorban, Beciu Mihai, 
Liana Mantoc, Sanda Mușa- 
tescu, Virgil Miloia, Gh. 
Matei, Kemeny Arpad, Va- 
sile Jurje ș.a. se constituie, 
indirect, într-un elogiu al

Ladislau Labancz, Leu Ta
nia Irina, Isac Paul referi
toare la spectacole de ecou 
ale televiziunii indică rolul 
deosebit al intervenției sce
nografilor în realizarea ar
moniei plastice a unor spa
ții specifice de joc.

Angajînd zone profunde 
și împresurînd conștiința 
intr-un context mai strins 
de veritabilă și organică a- 
cuitate, creația cinemato
grafică — cu atit de larg

TRIENALA DE SCENOGRAFIE
textului, concepția regizo
rală și realizarea ambianței 
scenice atit de necesare 
creării unor structuri spa
țiale adecvate, a însuși 
climatului afectiv pro
priu desfășurării întregului 
spectacol.

Nu numai cantitativ, dar 
și calitativ, în teatru s-a 
manifestat cu precădere a- 
ceastă vitalitate caracteris
tică expresiei scenografice 
contemporane. De la mij
loacele unui iluzionism tra
dițional la soluții moderne 
de organizare spațială, la 
asocieri neașteptate și in
tens evocatoare a unor ele
mente de decor și costum, 
a unor materiale tradițio
nale cu altele noi. multe 
din soluțiile oferite de Mi
hai Tofan. Adriana Leo- 
nescu, Elena Pătrășcanu 
Veakis, Traian Nițescu, 
Paul Bortnovshi, Vittorio 
Holtier, Kemeny Tamas

ingenioaselor și complexe
lor resurse de care dispune 
artistul scenograf.

Deși mai puține și în mai 
mică măsură, realizările in 
domeniul scenografiei des
tinate teatrului liric (de 
exemplu cele semnate de 
Hristofenia Cazacu și lu- 
liana Preduț, Dumitru Po
pescu) posedă aceeași ca
pacitate de a comunica, 
peste diferențe de limbaj și 
cultură, conținuturi valabi
le, în forme, stilistic vor
bind, mai mult sau mai 
puțin generale, corespunză
toare unor atitudini perma
nente și universale.

Desigur, problemele Im
puse scenografiei de ritmul, 
de frecvența emisiunilor 
televiziunii sînt cu mult 
mai ample decît reușește 
să le prezinte expoziția. 
Creațiile semnate de Dan 
Cioca. Rodica Hanagic, E- 
lena Forțu, Aurelia Matei,

și binecunoscut succes de 
public — aduce, de aseme
nea, realizări remarcabile 
semnate de Ileana Orovea- 
nu, Neli Grigoriu Merola, 
Daniela Codarcea, Păan 
Adrian, Niculescu Cristian, 
Doina Sortan, Nedelcu Ion, 
Ștefan Marțian, Lydia Lu- 
ludis. Firesc integrată des
fășurării acțiunii cinemato
grafice și, din această cau
ză, aproape nebăgată în 
seamă atit de spectatorii, 
cit și de comentatorii de 
specialitate, scenografia de 
film indică, așa cum trie
nala o pune acum în va
loare, existența unui terito
riu specific, cu date proprii 
de manifestare și cu rol la 
fel de important în crearea 
fiecărui cadru cinematogra
fic și al viziunii de an
samblu a întregului film.

în domeniul scenografiei 
pentru teatrele de păpuși 
și marionete sînt mai evi

dente jocurile inteligenței 
și fanteziei, ale creării din- 
tr-un univers literar plăs
muit, a altor universuri. 
Păpușile create de Boloni 
Wilhelm, Ida Grumaz, Mir
cea Nicolau, Szabo Erzebet, 
Delia Ioaniu, Irina Bo- 
rovshi, Simo Eniko, Edith 
Botar aduc, de exemplu, in 
atenție ipostaze moderne 
ale unor personaje cunos
cute, de multe ori amuzan
te prin interpretare, prin 
elocvente și sugestive deta
lii ale realizării. Ca și in 
cazul filmului de animație 
— domeniu din care, de a- 
semenea, sint prezentate 
realizări notabile semnate 
de Ion Truică, Isabela Pe- 
trașincu, Georgescu Geno- 
veva, Anca Florea Olteanu, 
Cazacu Luminița, Buzea 
Ana Maria, Tatiana Apahi- 
deanu — creativitatea artis
tului scenograf are un larg 
teren de reliefare a semni
ficației, de potențare și 
transpunere a ideii.

Distinct grupate la etajul 
sălii Dalles, demne de in
teres sînt realizările secției 
de scenografie a Institutu
lui de arte plastice „Nico
lae Grigorescu". Caracterul 
plurivalent al scenografiei, 
atit de vizibil in actuala 
organizare a trienalei, con
tribuie (așa cum au' subli
niat lucrările Colocviului 
de scenografie recent în
cheiat) la forța de impre
sionare, la rezonanța fiecă
rui spectacol în conștiința 
privitorilor.

Marina PREUTU

(Urmare din pag. I)
sau pe doctorul Boros 
Endre de la cooperati
va „Steagul roșu" din 
Pecica trebuie să de
pui d anumită stăruin
ță. Sint pe cimp sau 
în locurile cerute de 
specificul muncii lor. 
Ca dealtfel toți cei 
care la vremea aceea 
trebuiau să fie acolo 
unde se dădea o ade
vărată bătălie ca 
timpul optim pentru 
lucrările agricole să 
fie folosit la maxi
mum. Mai ales că 
vremea rea începuse 
să se anunțe. Am mers 
de-a lungul timpuri
lor. M-am oprit lin
gi tractoarele care 
arau, lingă atelajele 
care împrăștiau sub
stanțe împotriva dău
nătorilor. Se opreau și 
verificau dacă totul se 
execută in condiții 
bune, dacă nu se risi
pește și nu se pierde ; 
nu plecau de acolo 
pină nu se convingeau 
că totul merge „așa 
cum trebuie". Oamenii 
ne vorbeau despre ce 
au obținut anul trecut, 
dar ii simțeam că gin- 
dul le stă la ceea ce

trebuie să realizeze 
anul acesta. Chiar dacă 
spuneau cu farmec 
ceea ce spuneau, pre
cum Gheorghe Goina, 
îi descopeream cu u- 
șurință preocupați de 
ceea ce fac astăzi pen
tru milne. La Pecica, 
ca și la Sintana, datele 
aveam să le aflăm 
„din mers", interlocu
torii privind în jur, 
mergind înaintea sau 
în urma tractorului, 
văzind la fața locului 
cit se realizase pină 
la ora primului și ce 
ar mai trebui făcut. 
Am ințeles atunci de 
ce la Pecica, de pildă, 
au obținut in medie o 
jumătate de vagon de 
griu și 6 000 kg porumb 
la hectar, de ce sec
toarele zootehnice, ca 
și cele legumicole rea
lizează produse de 
bună calitate și in 
cantități mari. In se
rele de la Sintana, \ in 
sectorul zootehnic de 
la cooperativa „Stea
gul roșu" din Peci
ca unde se aplică sta- 
bulația liberă sis
temul nelegat, pe 
timpurile proaspăt a- 
rate sau acolo unde 
griul răsărise des ca

peria, acolo unde se 
răsădesc legumele pes
te tot — ziua aceea 
mi-a dat sentimentul 
intilnirii cu munca în 
adevăratul înțeles al 
cuvintului.

A unei munci' orga
nizate, pusă la punct, 
pină in cele mai mici 
amănunte, fiecare ști
ind ce are de făcut, 
tind trebuie făcut, cu 
maximum de operati
vitate, dar și cu grijă 
pentru ca nimic să nu 
se risipească, să nu se 
piardă.

în carnetul meu. 
mi-am notat și multe 
date. Ele apar in sta
tistici și in articolele 
de specialitate. Ziua 
petrecută în cimpia a- 
rădeană alături de cei 
care duc bătălia recol
tei a fost un prilej de 
a cunoaște oameni care 
se dăruie muncii lor, 
oameni pentru care 
munca este suprema 
rațiune a existenței, 
oameni pricepuți și 
gospodari.

Ca unui prieten i-au 
mărturisit un gind al 
lor : rezultatele din a- 
cest an vor să fie mai 
bune decit cele din 
anul trecut.

tv
> PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Din marea carte a patriei : Sta

tornici pe acest pămînt
11.30 Film artistic : „Vacanță Întreruptă- 
13,00 La sfîrșit de săptămlnă

■ Sport. Ora 15,30 — Fotbal :
Chimia Rîmnlcu-Vllcea — Dinamo 
București.

18,35 Săptămîna politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal B Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
19.30 Cetatea de lumină de la "Rtul Mare

19,45 Selecțiunl din spectacolul prezen
tat la Iași de Cenaclul „Flacăra-20.30 Teleenciclopedia

21,00 Ritmuri tinerești — șlagăre dansate
21,20 „Lumini și umbre- — episodul 8 
22,13 Telejurnal B Sport
22.30 Recital Yves Montand

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal B Zilei muncii — fap

tele de muncă ale țării
19.30 Cetatea de lumină de pe Rîul Mare
19,45 Opera „Dama de pică" de P. L 

Ceaikovski după nuvela lui A. S. 
Pușldn. Interpretează ansamblul 
Teatrului Mare Academic de Stat din Moscova. Partea I21.30 Anunțuri și muzică

21,40 Pagini muzicale de mare popularitate
22,15 Telejurnal B Sport
22.30 Recital Yves Montand

Expoziția „Artiștii plastici amatori și pacea"
Creații ale artiștilor plastici ama

tori bucureșteni sint reunite, ince
pind de vineri, in cadrul expoziției 
„Artiștii plastici amatori și pacea". 
Cele circa 250 de lucrări de pictură, 
sculptură și grafică expuse la sala 
„Arghezi", purtind semnătura a pes
te 100 de autori — oameni ai muncii 
de cele mai diverse virste și profe
sii, membri ai Asociației artiștilor 
plastici amatori din Capitală — 
abordează o bogată arie tematică, 
ilustrînd prin mijloacele proprii lim
bajului artistic aspecte ale muncii 
pașnice, constructive desfășurate de 
poporul nostru, angajat plenar, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro

mân, pe drumul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, alo 
activității sale rodnice puse in slujba 
triumfului nobilelor idealuri de pro
gres, bunăstare și pace pe planeta 
noastră.

Expoziția constituie, totodată, o 
nouă expresie a deplinei adeziuni a 
tuturor cetățenilor patriei noastre la 
strălucitele inițiative de pace ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
mărturii grăitoare ale dorinței po
porului român de a contribui la sta
bilirea unui climat de cooperare, co
laborare, înțelegere și securitate in
ternațională.

(Agerpres)

VASLUI • In sala Teatrului 
,.V. I. Popa" din Bîrlad s-a des
fășurat vineri, 23 aprilie, în orga
nizarea comitetului județean de 
cultură și educație socialistă și a 
filialei din localitate a Societății de 
istorie, simpozionul științific „Ște
fan cel Mare în conștiința neamu
lui", dedicat împlinirii a 525 de ani 
de la urcarea pe tronul Moldo
vei a strălucitului domnitor. (Petra 
Necula).

BIHOR • în cinstea apropiatei 
sărbători de 1 Mai, la Casa de cul
tură a sindicatelor din Oradea s-a 
deschis o expoziție de artă plastică 
a artiștilor amatori din Bihor, sub 
genericul „Omagiu omului și mun
cii". (AL Peti).

BRĂILA • La Institutul de cer
cetări și proiectări pentru celulo

ză și hîrtie și la librăria „Mlhal 
Eminescu" din localitate au avut loc 
ir.tilnirl cu cititorii prilejuite de 
lansarea cărții de povestiri „Trufie 
și umbră" de Corneliu Ifrim. Ac
țiunea — desfășurată în cadrul ma
nifestărilor înscrise în „Luna cărții 
in întreprinderi și instituții" — s-a 
bucurat de participarea unui im
portant număr de oameni ai mun
cii și reprezentanți ai editurilor 
„Cartea românească" și „Albatros". 
(Dan Plăeșu).

HARGHITA • în perioada 22—29 
aprilie, în orașul Toplița se desfă
șoară „Zilele universității cultural- 
științifice", la care participă repu- 
tați oameni de știință și cultură din 
București, Cluj-Napoca și Tirgu 
Mureș. (I. D. Kiss).

IALOMIȚA • în sala Muzeului

județean din municipiul Slobozia a 
fost vernisată o expoziție care cu
prinde lucrări de artă plastică rea
lizate de elevi in cadrul concursului 
„Pentru sănătate și umanitate". 
(Mihgi Vișoiu).

BUZĂU • Casa culturii, științei 
și tehnicii pentru tineret din muni
cipiul Buzău a găzduit întrecerile 
etapei județene a concursului coral 
„Copiii României socialiste cintâ 
pacea", la care au participat 15 for
mații. Juriul a selecționat pentru 
etapa interjudețeană formațiile co
rale de la Liceul pedagogic și șco
lile generale nr. 15 și 17 din Buzău. 
(Stelian Chiper).

MARAMUREȘ • în județul Ma
ramureș s-a desfășurat cea de-a 
10-a ediție a festivalului-concurs 
„Cine-o făcut horile", competiție 
menită să pună in lumină valori 
autentice ale cintecului popular lo
cal prin cei mai talentați interpret! 
ai săi. (Gh. Susa).

BRASOV • La Galeriile de artă 
„Victoria" din Brașov a fost des
chisă expoziția „Lumea văzută de 
copii", care cuprinde peste 350 lu
crări ale pionierilor din județ. (Ni
colae Mocanu).

VILCEA • în municipiul Rm. 
Vîlcea a avut loc inaugurarea Ga
leriilor de artă ale Vilcei. Cu acest

prilej a fost vernisată prima expo
ziție de pictură și sculptură. (Ion 
Stanciu).

GORJ • La Casa de cultură a 
sindicatelor din Tg. Jiu s-a deschis 
„Expotehnica — Gorj 1982“ — ma
nifestare organizată în cadrul ac
tualei ediții a Festivalului național 
„Cintarea României". După ver
nisarea expoziției a avut loc un 
simpozion pe tema „Contribuția co
misiilor de creație tehnico-științi- 
fică la promovarea progresului teh
nic, la stimularea creației tehnico- 
științifice de masă", (Dumitru 
Prună).

COVASNA • La Teatrul Ma
ghiar de Stat din municipiul Sf. 
Gheorghe a avut loc premiera piesei 
de actualitate a dramaturgului Ve-

ress Dănie.1, intitulată „La răscru
ce", în regia lui Volgyesi Andrăs. 
Decorurile șl costumele au fost rea
lizate de Mircea Ribinschi, muzica 
de Horvăth Kâroly. (Păljănos Ma
na).

PRAHOVA O La Galeriile de 
artă din Ploiești s-a vernisat expo
ziția de primăvară a filialei locale 
a U.A.P. Prahova. Sint expuse in
teresante lucrări de pictură, sculp
tură, grafică și tapiserie inspirate 
din viața ‘ satului contemporan. 
(Constantin Căpraru).

ALBA • La Muzeul Unirii din 
Alba Iulia a fost deschisă o expo
ziție de pictură și ceramică, omagiu 
adus de membrii filialei județene a 
Uniunii artiștilor plastici împlinirii 
a 20 de ani de la cooperativizarea 
agriculturii. (Stefan Dinică).
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Multe mulțumiri pentru cordialele felicitări și bunele urări transmise 
mie personal, guvernului și poporului Maltei cu ocazia Zilei noastre naționala.

Cea mai inaltă considerație și cele mai bune urări pentru progresul con
tinuu și prosperitatea țării dumneavoastră.

AGATHA BARBARA
Președintele Republicii Malta

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul llie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, vineri după- 
amiază, pe Ladislav Gerle, vicepre
ședinte al Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, președintele 
părții cehoslovace în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-cehoslovacă 
de colaborare economică șl tehnico- 
științifică, ale cărei lucrări se des
fășoară, zilele acestea, la București.

In timpul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare statornicite 
între partidele, țările si popoarele 
noastre, cursul continuu ascendent 
pe care îl cunosc aceste relații, in 
conformitate cu hotărîrile și înțele
gerile convenite cu prilejul intilniri- 
lor și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gus
tav Husak. Totodată, pornind de la 
posibilitățile largi pe care Ie o-

0 delegație a Partidului Socialist Revoluționar 
din Ecuador a sosit în Capitală

Vineri după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Partidului So
cialist Revoluționar din Ecuador, 
condusă de Victor Granda Aguilar, 
secretarul general al partidului, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., efectuea
ză o vizită în țara noastră.

Lucrările Conferinței naționale 
de mașini-unelte

La Institutul politehnic din Bucu
rești au început, vineri dimineața, 
lucrările celei de-a IV-a Conferințe 
naționale de mașini-unelte. organi
zată sub auspiciile Ministerului Edu
cației și Invățămintului și Ministeru
lui Industriei de Mașini-Unelte, 
Electrotehnică și Electronică.

Participă oameni de știință, cadre 
didactice universitare, cercetători, 
specialiști din întreprinderi și insti
tute de proiectare din București, 
Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu. Ti
mișoara, precum și din mari centre 
ale industriei constructoare.

Alocuțiunea inaugurală a fost 
rostită de prof. dr. ing. Voicu Tache, 
rectorul Institutului politehnic bucu- 
reștean.

A urmat apoi prezentarea celor 
peste 100 de comunicări înscrise în 
programul reuniunii, care se desfă
șoară în secțiuni. Comunicările tra
tează, in principal, realizări din do
meniul cercetării, proiectării și pro
ducției de mașini-unelte, în baza sar
cinilor trasate de Programul-directi- 
vă de cercetare științifică și dezvol
tare tehnologică, adoptat de cel 
de-al Xll-lea Congres al partidului. 
Lucrările conferinței pun in valoare 
noi soluții menite să contribuie la 
reducerea consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibili și 
energie, la realizarea unor utilaje de 
înaltă performanță tehnică și la re
ducerea importului și creșterea ex
portului de mașini-unelte.

• SPORT e SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
CRAIOVA — 16 MAI Finalele celei de-a XV-a 

ediții a „Crosului tineretului11
Se apropie ziua finalelor „Crosului 

tineretului" — cea mai mare între
cere de masă din sistemul național 
al „Daciadei", întrecere organizată 
an de an de Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist.

Programate in 16 mai, la Craiova, 
unul dintre noile centre ale atletis
mului românesc, finalele vor aduce, 
la locurile de start de la hipodromul 
din „Parcul poporului", peste 500 de 
concurenți și concurente, adică pe 
ciștigătorii etapelor preliminare, cei 
mai. ’ani dintre cei aproximativ 
4 000 de tineri care au participat 
la întreceri de-a lungul fazei de 
masă.

Conform unei decizii a C.C. al 
U.T.C., concurențil clasați pe pri
mele șase locuri, la toate finalele 
„Crosului tineretului", vor fi convo- 
cați, pe timpul vacanței de vară, la o 
tabără centrală, organizată de U.T.C., 
unde, cu ajutorul specialiștilor F.R.A., 
vor fi testați și vor efectua antre
namente, urmînd ca cei mai dotați să 
fie orientați spre secțiile cluburilor 
de performanță.

Dar, care va fi programul finale
lor ? După cum am fost informați 
ieri in cadrul unei reuniuni de presă, 
la Craiova, in ziua de 16 mai. se va 
desfășura cu prilejul finalelor o im
punătoare manifestație sportivă, cu- 
prinzînd, după festivitatea de deschi
dere, un cros popular cu participarea 
tinerilor din școlile. întreprinderile și 
instituțiile craiovene. Vor urma la

FOTBAL: Azi,
Campionatul diviziei A la fotbal 

continuă astăzi cu etapa a 27-a, care 
programează Următoarele meciuri : 
Sportul studențesc — S. C. Bacău 
(stadionul „Politehnica") ; Steaua — 
Politehnica Timișoara (stadionul 
„Steaua") ; F.C. Olt — Universitatea 
Craiova ; F. C. Corvinul — F.C.M. 
Brașov ; Jiul — U.T.A. ; A.S.A. — 

feră economiile celor două țări prie
tene, au fost evidențiate noi căi 
de amplificare a acțiunilor de coope
rare și specializare în producția 
industrială, de intensificare a colabo
rării tehnico-științifice, de extindere 
a schimburilor comerciale româno- 
cehoslovace, in interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii in lume.

La întrevedere au participat tova
rășii Ion Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne in comisia mixtă. Marin Nico
lae, vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, precum și Cornel 
Pinzaru, ambasadorul țării noastre 
Ia Praga.

Au fost de față Jan Strîba, vice
președinte al Comisiei de Stat a 
Planificării, și Josef Simon, ambasa
dorul R.S. Cehoslovace la București.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Virgil Cazacu. membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
■P.C.R., de activiști de partid.

într-o atmosferă însuflețită, parti- 
cipanții au adoptat textul unei tele
grame adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, in 
care se spune : Specialiștii din învă- 
țămint, cercetare, proiectare și pro
ducție, întruniți la lucrările celei de-a 
IV-a Conferințe naționale de ma
șini-unelte, își exprimă atașamentul 
total față de politica partidului nos
tru in domeniul dezvoltării științei, 
tehnicii și invățămintului, avind la 
bază concepția de inestimabilă va
loare teoretică și practică privind in
tegrarea invățămintului cu cercetarea 
și producția pe care dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, ați elaborat-o.

Vă rugăm, totodată, să ne permi
teți a ne exprima înalta apreciere șl 
profunda satisfacție față de rezulta
tele deosebit de rodnice ale vizitei 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
R. P. Chineză și R.P.D. Coreeană. Vă 
încredințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a con
tribui cu întreaga noastră capacitate 
la ridicarea pe o treaptă calitativ su
perioară a procesului de dezvoltare 
și perfecționare a industriei con
structoare de mașini-unelte din țara 
noastră și pentru pregătirea la un 
înalt nivel a viitorilor specialiști.

(Agerpres)

rînd finalele „Crosului pionierilor", 
pe două categorii de virstă, 11—12 
ani și 13—14 ani, fete și băieți ; apoi 
sint programate finalele propriu-zise 
ale „Crosului tineretului", pentru trei 
categorii : 15—16 ani (800 m fete — 
1 500 m băieți), 17—19 ani (1 000 m 
fete — 2 000 m băieți) și peste 19 ani 
(1 000 m fete — 3 000 m băieți). în 
încheierea marii manifestări sporti
ve : demonstrații de aeromodele (di
rijate și de luptă aeriană), racheto- 
modele, motocros, aviație și plano
rism, hipism-obstacole. Concurenții 
clasați pe locuri fruntașe la finale 
vor primi medaliile jubiliare ale ce
lei de-a XV-a ediții a „Crosului ti
neretului" și alte premii cu caracter 
sportiv — sacoșe, tricouri și șepcuțe, 
fanioane, brelocuri, insigne.

Aducem la cunoștință că. în pre
ziua manifestației, la Craiova se va 
organiza, in onoarea participanților 
Ia finale, un spectacol de poezie șl 
muzică tinără și ușoară, la care iși 
vor da concursul formații laureate 
ale Festivalului național „Cîntarea 
României".

în încheiere. Informăm că. odată 
cu finalele celei de-a XV-a ediții. 
Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist instituie trofeul 
transmisibil al „Crosului tineretu
lui", trofeu care va fi acordat anual 
județului cu cele mai bune rezultate 
în această mare competiție de masă.

Valeriu MIRONESCU

în divizia A
Progresul Vulcan ; Universitatea 
Cluj-Napoca — F. C. Constanța ; 
Chimia Rm. Vilcea — Dinamo ; F. C. 
Argeș C. S. Tirgoviște.

Partidele vor începe la ora 17,30, 
cu excepția jocului Chimia Rm. Vil
cea — Dinamo, programat de la ora 
15,30.

Cr
Vineri, 23 aprilie a.c., tovarășul 

Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., l-a primit pe tovarășul 
Elefteris Vuțas, membru al Biroului 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Grecia 
(interior), care face o vizită priete
nească în România.

Cu această ocazie, oaspetele grec 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, un 
salut călduros din partea conducerii 
Partidului Comunist din Grecia 
(interior), a secretarului Comitetului 
Central al partidului, tovarășul 
Haralambos Drakopoulos, împreună 
cu cele mai bune urări de noi și im
portante realizări in edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în România.

Mulțumind, tovarășul Virgil Cazacu 
a rugat pe oaspete să transmită din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un cald salut și cele mai bune urări 
tovarășului Haralambos Drakopoulos, 
conducerii Partidului Comunist din 
Grecia (interior).

în cursul convorbirilor s-a proce
dat la un schimb de informații pri
vind activitatea și preocupările ac
tuale ale Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist din Grecia 
(interior), exprimîndu-se dorința de 
a dezvolta și adinei și în viitor bu
nele relații și solidaritatea dintre 
cele două partide, raporturile de 
prietenie și colaborare dintre țările 
noastre, in interesul poporului român 
și poporului grec, al cauzei păcii, 
destinderii, securității și independen
ței naționale, cooperării și colaborării 
în Balcani. în Europa și in lume. 
Au fost abordate și unele aspecte 
ale vieții politice internaționale.★

Tovarășul Ion Dincă, prim vice
prim-ministru al guvernului, a pri
mit, vineri, pe tovarășul Ivan Sa- 
karev, ministrul construcțiilor și ar
hitecturii din Republica Populară 
Bulgaria, care a efectuat o vizită in 
țara noastră.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă caldă, prietenească, 
au fost evidențiate bunele raporturi 
statornicite între țările și popoarele 
noastre și au fost abordate unele as
pecte ale dezvoltării și amplificării 
în continuare a relațiilor de colabo
rare și cooperare economică și, în
deosebi. în domeniul construcțiilor.

La primire a participat tovarășul 
Dumitru Popa, ministrul construcții
lor industriale. ★

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, vineri, pe tovarășul Gheorghi 
Nikolaevici Sergheev, adjunct al mi
nistrului siderurgiei al U.R.S.S., aflat 
într-o vizită în țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost sub
liniate cu satisfacție bunele relații de 
colaborare româno-sbvietice și au 
fost abordate probleme privind lăr
girea colaborării și cooperării bila
terale pe tărîm economic, cu pre
cădere în domeniul metalurgiei.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă caldă, tovărășească, a parti
cipat tovarășul Neculai Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București. ★

Cu prilejul celei de-a 50-a aniver
sări a creării Armatei Populare Co
reene, atașatul militar, aero și naval 
al R.P.D. Coreene la București, colo
nel superior Kim Ciung Hiăn, a or
ganizat, vineri seara, la sediul amba
sadei, o recepție.

Au participat general locotenent 
Constantin Olteanu, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv

Campionatul european 
de tenis de masă

într-un comentariu consacrat cam
pionatelor europene de tenis de ma
să de la Budapesta, agenția France 
Presse face un prim bilanț al între
cerilor, la încheierea concursului pe 
echipe, remarcind valoarea formați
ei feminine a României, cea mai ti
nără dintre participante, care a reu
șit un merituos loc patru, ciștigînd 
o medalie de bronz. „în ce privește 
competiția individuală feminină, ara
tă France Presse, alături de Gabri
ela Szabo (Ungaria), Jill Hammer- 
sley (Anglia), sovietica Valentina 
Popova, campioana ediției trecute, și 
Ursula Kamizuru (R.F. Germania), 
printre favorite trebuie numărată și 
foarte tinără româncă Olga Nemeș 
(13 ani și jumătate), care a impre
sionat pe toată lumea la această e- 
ditie".

Vineri, în proba de dublu femei, 
perechea Eva Ferenczi, Olga Nemeș 
(România) a învins cu 3—2 pe Ka
mizuru, Kruger (R. F. Germania) și 
cu 3—0 pe Risch, Deltour (Luxem
burg). în turul următor jucătoarele 
românce vor intilni perechea Bula
tova. Kovalenko (U.R.SS.). în proba 
de simplu feminin Kruger (R.F.G.) 
a invins-o cu 3—0 pe Maria Alboiu.

în proba de dublu mixt, Kalinici 
(Iugoslavia) și Eva Ferenczi (Româ
nia) au întrecut cu 3—0 pe Molnar, 
Balogh (Ungaria) și cu 3—1 perechea 
engleză Douglas, Jarvis.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 23 APRILIE 1982

Extragerea I: 77 40 29 68 12 45 
76 9 36

Extragerea a Il-a: 31 49 85 7 27 
5 46 87 50

FOND TOTAL DE ClSTIGURI:
1 330 536 lei. din care 387 245 lei RE
PORT LA CATEGORIA 1.

onica zii
al C.C. al P.C.R., ministrul apărării 
naționale. Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, membri ai 
Consiliului de conducere al Ministe
rului Apărării Naționale, alți repre
zentanți ai unor ministere și insti
tuții centrale, activiști de partid, ge
nerali și ofițeri sifperiori, ziariști.

Au fost prezenți, de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice și ata
șați militari acreditați în țara noas
tră. ★

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, a primit, vineri, 
pe Narendra Bikram Shah, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Regatului Nepal în Republica 
Socialistă România, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

*
Ieri, la Muzeul național de istorie 

au inceput lucrările sesiunii științifice 
„Restaurarea și conservarea patrimo
niului cultural național — realizări și 
perspective". Lucrările sesiunii au 
fost deschise de tovarășa Tamara Do- 
brin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

în cadrul sesiunii, ce are un carac
ter de schimb de experiență, în peste 
60 de comunicări sînt prezentate 
eforturile întreprinse de specialiștii 
laboratoarelor de profil pentru con
servarea și restaurareâ bunurilor ce 
constituie inestimabilul nostru tezaur 
cultural național — de la cartea ve
che și pină la tablourile de artă, de 
la piesele textile pină la ceramică, de 
la monezi și tezaure din bronz și ar
gint pină la obiecte de lemn.

Cu acest prilej a fost deschisă și o 
expoziție care prezintă realizările sec
ției de conservare și restaurare a 
Muzeului național de istorie.★

în perioada 20—23 aprilie au avut 
loc, la București și Sibiu, lucrările 
celei de-a VIII-a reuniuni a Comi
siei mixte româno-ungare de istorie.

Potrivit programului de cooperare 
științifică între cele două țări, isto
ricii români și unguri au prezentat. 
In cadrul actualei sesiuni, comuni
cări pe temele : „Procesul formării 
națiunilor în centrul și sud-estul Eu
ropei in condițiile destrămării feuda
lismului și apariției capitalismului, 
cu privire specială asupra formării 
națiunii române și a celei ungare" șl 
„Relațiile culturale româno-ungare 
în condițiile construirii socialismu
lui".

Comunicările prezentate, precum și 
discuțiile au evidențiat principalele 
etape ale procesului de constituire a 
națiunilor română și ungară, au sub
liniat apartenența acestui proces is
toric la cel general de formare a na
țiunilor în centrul și sud-estul Eu
ropei și au demonstrat importanța 
acestuia pentru crearea statelor na
ționale moderne. S-a subliniat, de 
asemenea, rolul și locul legăturilor 
culturale în consolidarea ansamblu
lui relațiilor româno-ungare in con
dițiile construirii socialismului, în 
promovarea raporturilor de strinsă 
prietenie și colaborare dintre Repu-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de K, 

26 și 27 aprilie. In țară : Vreme rece. 
Cer temporar noros. Vor cădea ploi 
care vor avea și caracter de aversă, 
mal frecvente in nordul tării. Vtnt 
slab, pină la moderat, cu intensificări

DIN ENERGIA RIURILOR
ȚĂRII

(Urmare din pag. I)
droenergetic al țării. Prin investițiile 
care se vor executa in actualul cin
cinal, în conformitate cu directivele 
Congresului al Xll-lea al partidului, 
producția de energie electrică a hi
drocentralelor va ajunge in anul 
1985 la 17,5 miliard^ kWh, astfel că 
potențialul hidroenergetic al țării va 
fi valorificat în proporție de 45 la 
sută. Apoi, în etapa 1986—1990 ur
mează să fie puse în funcțiune 80 
hidrocentrale, cu o putere instalată 
de 3 400 MW și o producție de ener
gie electrică de circa 8,5 miliarde 
kWh. In felul acesta, în anul 1990, 
centralele hidroelectrice vor produce 
circa 26 miliarde kWh. în mod cores
punzător va spori ponderea produc
ției de energie electrică realizată în 
hidrocentrale : de la 17,4 la sută in 
acest an la 21,2 la sută în 1985 și 
24 la sută în 1990. Din calculele fă
cute rezultă că energia electrică ce 
va fi produsă de hidrocentralele care 
vor fi puse în funcțiune în actualul 
cincinal echivalează cu economisi
rea anuală a peste 1,4 milioane tone 
combustibil convențional sau a unei 
cantități de păcură în valoare de 
circa 300 milioane dolari.

De remarcat că, din cele 59 hidro
centrale care urmează să fie puse 
in funcțiune în actualul cincinal, 44 
sint la ora actuală in execuție, iar 15 
au întocmite documentațiile necesa
re pentru începerea lucrărilor. Exis
tă, prin urmare, condiții pentru în
deplinirea programului stabilit de 
amenajări hidroenergetice. Pe marile 
șantiere de la Porțile de Fier II, 
Drăgan-Remeți, Rîu Mare-Retezat, 
Clopotiva, Tismana, Turnu-Călimă- 
nești, Slatina-Dunăre, Lotru-Brădi- 
șor, Dîmbovița-Clăbucet, Siret-Gal- 
beni-Bereștl, pentru a nota numai 
cîteva din punctele fierbinți de lucru 
din această perioadă, se concentrea
ză un mare număr de oameni și mij
loace materiale, se fac eforturi deo

e i
blica Socialistă România și Republica 
Populară Ungară, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Munci
toresc Socialist Ungar.

Delegația istoricilor unguri, condu
să de acad. Andras Mocsy, a fost 
primită de Vasile Bărbulet, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean Sibiu, și 
de către prof. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice. La în
trevederi, care s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie și cordialitate, 
a participat acad. Ștefan Pascu, pre
ședintele Comitetului național al is
toricilor din România, președintele 
părții române in comisie.

Ședință a unei comisii 
C.A.E.R.

în perioada 20—22 aprilie 1982 s-au 
desfășurat la București lucrările celei 
de-a 59-a ședințe a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru colaborare in 
domeniul siderurgiei.

La ședință au participat delegații 
din țările membre ale C.A.E.R. : Bul
garia, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Ger
mană, Polonia, România, Ungaria, 
U.R.S.S. ; din R.S.F. Iugoslavia, pre
cum și reprezentanți ai organizației 
internaționale de colaborare în side
rurgie „Intermetal".

Lucrările ședinței au fost conduse 
de tovarășul Neculai Agachi, minis
trul industriei metalurgice.

Comisia a examinat problemele 
care decurg pentru ea din pro
tocoalele ultimelor ședințe ale Co
mitetului Executiv al C.A.E.R.; pro
punerile delegației române privind 
colaborarea în folosirea mai de
plină a capacităților de produc
ție din domeniul siderurgiei; sta
diul colaborării privind construi
rea, pe teritoriul U.R.S.S. cu e- 
forturile comune ale țărilor intere
sate, a unor capacități de producție 
pentru minereuri de fier, în vederea 
satisfacerii mai depline a necesaru
lui țărilor ; unele probleme ale co
laborării, în vederea satisfacerii ne
cesarului de oțeluri ■ speciale pentru 
utilaje nucleare, de mangan și fero
aliaje pe bază de mangan, de utilaje 
metalurgice, precum și alte probleme 
ale colaborării, care prezintă interes 
reciproc.

Comisia a adoptat raportul de acti
vitate pe anul 1981.

Ședința comisiei s-a desfășurat ln- 
tr-o atmosferă de lucru, prietenie și 
înțelegere reciprocă.★

La Institutul politehnic din Bucu
rești s-au desfășurat, vineri, lucră
rile seminarului' științific cu tema 
„Biomateriale și bioinstrumentație", 
la care au luat parte tehnologi, chi- 
miști, biologi, medici, matematicieni, 
fizicieni din întreprinderi, institute 
de cercetări și învățămint.

Rapoartele prezentate au abordat 
o tematică variată strins legată de 
rezolvarea — prin mijloace moderne 
— a unor probleme privind dezvolta
rea energeticii și a altor ramuri in
dustriale, agriculturii, științei și 
practicii medicale.

(Agerpres)

locale de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 3 
șl plus 7 grade, Iar cele maxime între 
7 și 17 grade. Izolat brumă, îndeosebi 
In vestul țării. In București : Vreme rece. Cer temporar noros, favorabil 
ploii sub formă de averse. VInt slab, 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre 2 șl 5 grade, 
iar cele maxime între 13 și 16 grade. 
(Ileana Mibăllă, meteorolog de ser
viciu).

sebite pentru respectarea graficelor 
de execuție.

Se poate afirma cu deplin temei 
că, de fapt, prin volumul de lucrări 
ce trebuie efectuate și forțele ce le 
angajează, programul de amenajări 
hidroenergetice este un program al 
întregii economii naționale. Compa
rativ cu realizările din perioada 1976 
—1980, volumul lucrărilor ce urmea
ză să fie executat crește în actualul 
cincinal cu pină la aproape 300 la 
sută și cu 400—600 la sută in cinci
nalul 1986—1990. Pentru a avea o 
imagine de ansamblu a eforturilor 
cu adevărat impresionante ce tre
buie făcute este suficient să notăm 
că în cincinalul actual se vor exe
cuta 270 milioane mc terasamente, 
15 milioane mc betoane, 440 km tu- 
nele. Realizarea acestui volum mare 
de lucrări antrenează practic toate 
ramurile economiei naționale. Astfel, 
in perioada 1982—1985, unitățile con
structoare de mașini trebuie să asi
mileze in fabricație și să livreze 
șantierelor de construcții hidroener
getice 12 mașini de forat tunele cu 
diametrul de 3,5 m. Se prevede, de 
asemenea, dotarea șantierelor șl cu 
alte utilaje de mare randament pen
tru efectuarea lucrărilor în subteran 
și la suprafață. Sarcini mobilizatoa
re revin și unităților din Ministerul 
Construcțiilor Industriale, industria 
metalurgică, economia forestieră și 
materialelor de construcții, mine
lor ș.a.

Dealtfel, eiste normal ca toate ra
murile economiei naționale să parti
cipe Ia înfăptuirea programului de 
dezvoltare a bazei energetice, intru- 
cît desfășurarea normală a activității 
în toate sectoarele de activitate de
pinde de asigurarea energiei nece
sare. Pentru îndeplinirea acestei 
cauze de interes național este nece
sar să se acționeze cu toate forțele, 
în spiritul sarcinilor și exigențelor 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, muncind cu dăruire, cu 
înaltă exigență și spirit revoluționar.

—COTIDIAN^.
Relatdri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ întreprinderea județeană de 

construcții-montaj Botoșani a reali
zat și a inceput să utilizeze în con
strucțiile de locuințe și agrozooteh
nice un nou termoizolant care în
locuiește vata minerală sau polisti- 
renul. El este realizat din resturile 
rezultate din prelucrarea, în unitățile 
textile, a inului și cînepei.

■ La Rafinăria Vego din Ploiești 
s-a dat în folosință o modernă can- 
tină-restaurant. O parte din mobi
lierul cantinei și linia de autoservire 
au fost confecționate în sectorul de 
autoutilare al unității. In același 
timp, la construcția cantinei, pe
troliștii au prestat mii de ore de 
muncă patriotică.

■ Cel mai nou și mai frumos 
ansqmblu de locuințe construit la 
Constanța, pe bulevardul Tomis, 
între strada Ion Rațiu și bulevardul 
lăpușneanu, tinde să devină și cel 
mai urît Aceasta din pricina unor 
locatari care au astupat ornamen
tele balcoanelor cu cartoane, plăci 
de azbociment și grilaje de un gust 
îndoielnic și inutile.

■ Anual, in județul Brăila se 
cresc 8 000—10 000 iepuri de casă. 
După calculele efectuate de specia
liști, în următorii 2-3 ani numărul 
iepurilor ar putea spori de circa 
10 ori.

■ Lunca jiului, importantă zonă

Noi cămine pentru studenții ieșeni

La Iași, în cartierul „Tudor Vladimirescu", aflat în imediata apropiere 
a zonei industriale, se conturează noul complex de învățămint, cercetare 
și producție pentru studenții de la politehnică. Pînă acum s-au construit 
spații de învățămint, laboratoare și hale de producție pentru facultățile 
de tehnologie chimică, construcții, hidrotehnică, electrotehnică, mecanică 
și altele..cămine studențești șl o cantină moderni

In fotografie : cel mai nou și cei mai mare cămin studențesc, cu 
1 150 de locuri, primul prevăzut și cu spații comerciale la parter. In cu- 
rînd se vor mai da în folosință încă două cămine cu cite 600 locuri fie
care. (Manole Corcaci)

Secta „neguțătorilor de iluzii”
Dezvăluirile publicației „Vie Ouvriere" despre afacerile 

veroase ale „concernelor misticismului"
Tribunalul din districtul Manhat

tan din S.U.A. a deschis un proces 
pentru fraudă fiscală — scrie in
tr-un număr recent săptăminalul 
francez „Vie Ouvriere". Se repro
șează acuzatului de a fi omis să de
clare 112 000 dolari. O bagatelă fată 
de cei 1 600 000 dolari depuși de a- 
ceeași persoană la Chase Bank. O 
afacere de rutină, dacă nu era 
vorba de personalitatea inculpatu
lui. Căci este vorba de „mesia" 
Sun Myung Moon.

Se apreciază că in lume sint mai 
mult de o mie de secte, cel mai pu
ternic fiind implantate in Statele 
Unite. Toate se proclamă „religioa
se" și oferă „fericirea garantată". 
Acestea sint aparentele. Dar in spa
tele prăvăliei acestor „neguțători de 
iluzii" se ascunde o uriașă afacere 
comercială, dublată de un anticomu
nism primitiv. Cea mai înfloritoare 
dintre aceste întreprinderi este 
secta lui Sun Myung Moon.

Filiala sa franceză, A.U.C.M. (Aso
ciația pentru unificarea creștinis
mului mondial), despre care se spu
ne că numără o mie de aderenți, 
desfășoară activități destul de pu
țin... evanghelice pentru „apostolii 
revoluției spirituale" : achiziționa
rea de vile și apartamente, afaceri 
cu produse farmaceutice și bijute
rii, comercializarea de ginseng, 
provenit de la propria uzină a lui 
Moon, din Coreea de Sud.

In Coreea de Sud, Moon posedă 
„Tong II Industries Co." (profit in 
1975 : 488 000 dolari), „II H.W.A. 
pharmaceutical Co.". „II Shio Stone
works", „Haukook Titanium Co." și 
„Dong II.W.A. Titanium Industrial 
Co.". In S.U.A., Moon a întemeiat 
„Tong II Entreprises" (importarea 
și comercializarea ginsengului) și 
„International Exchange Entrepri- 
ses" care, la rlndul său, conduce o 
curățătorie chimică și o agenție de 
voiaj, tn 1976 a creat „International 
Oceanic" (companie de navigație) și 

de agrement pentru locuitorii mu
nicipiului Craiova, oferă in aceste 
zile o imagine dezolantă. Sute și 
sute de copaci au fost tăiați în 
timpul iernii și puși pe foc. Numai 
răufăcătorii nu s-au „ars" cu sanc
țiunile prevăzute de lege. Pînă 
acum.

■ La Berbești, județul Vilcea, in 
cel mai tinăr bazin carbonifer al 
țării, a început construcția unui 
grup școlar cu profil minier. Noul 
edificiu este menit să asigure for
ța de lucru calificată pentru ex
ploatările miniere din zonă.

■ Prin grija Inspectoratului silvic 
al județului Vaslui a fost împădu
rită, în această primăvară, o supra 
față de 500 hectare și s-au execu
tat lucrări de completare pe aproa
pe 700 hectare. In total, s-au plan
tat nu mai puțin de 6 milioane 
puieți din specii forestiere valoroa
se produse în pepinieră proprie.

SI Prin recuperarea și integrarea 
în circuitul productiv a materiilor 
prime refolosibile, la întreprinderea 
de piele și încălțăminte „Străduin
ța" din Suceava se realizează z'l- 
nic aproape 200 perechi pantofi și 
sandale pentru copii. Un calcul a- 
rată că pină la sfîrșitul anului va 
fi produsă pe această cale încăl
țăminte pentru mai bine de 30 000 
copii.

„International Seafood" (întreprin
dere de pescuit). Din S.U.A., Moon 
a pătruns in Japonia, unde este 
proprietarul cotidianului „Sekai 
Nippo" și al societății de cinema 
„One Way Production", instalată la 
Tokio. Nu este absentă nici indus
tria de armament. Guvernul sud- 
coreean întreține suficiente legături 
cu Moon pentru a oferi întreprinde
rii sale „Tang II industries" fabri
carea tunurilor antiaeriene „Vul- 
cain", a puștilor utilizate pentru 
antrenamentul militar al elevilor 
sud-coreeni și a aruncătoarelor de 
grenade M-79..Una din organizațiile 
anticomuniste ale lui Moon, „Inter
national Federation for victory over 
communism" (Federația mondială 
pentru victoria asupra comunismu
lui), s-a instalat in Franța, încă cu 
ani in urmă.

Pentru Moon, banul este rege. 
Fiecare membru al sectei trebuie 
si aducă din cheta sa publică 1000 
de franci pe zi. Pentru a stringe 
astfel de sume „se poate face orice". 
De exemplu, o tinără a furat din- 
tr-un magazin. Trebuia să săvir- 
șească aceasta cu orice preț, altfel 
o aștepta o pedeapsă cumplită. 
După unele aprecieri, profitul rea
lizat de Moon numai in Franța se 
ridică la 10 milioane dolari! Iar ve
niturile pe care le-a declarat in 
Japonia — la nu mai puțin de 3 
miliarde de yeni! Personalul din 
cele 60 de intreprinderi și organis
me controlate de Moon nu este or
ganizat în sindicate, fiind prost plă
tit.

Chiar dacă in Franța secta Moon 
nu are același ecou ca in S.U.A., 
filiala sa A.U.C.M. a inceput să 
facă ravagii. Se pare că însuși 
Moon ar constitui obiectul unor 
manipulări politice internaționale, 
însetat de putere, orbit de antico
munismul' său, el face jocul cuiva. 
O marionetă? Posibil, dar o mario
netă periculoasă.

® METODĂ NOUA DE 
TURNARE A METALE
LOR au fost puse la punct In 
ultimul timp de către specia
liști englezi. Noutatea constă în 
aceea că metalul care se toarnă 
în forme nu este în stare li
chidă, ci prezintă o oarecare 
vîscozitate. Pentru a obține o 
astfel de structură, metalul topit 
este amestecat intens în cursul 
răcirii sale. La microscop, el se 
prezintă sub forma unor bile ce 
plutesc într-o substanță uleioa
să. Care sânt avantaie'e acestei 
structuri semisolide ? în primul 
rind, temperatura este mai scă
zută decît cea a metalului topit, 
in al doilea rind, manipularea 
este mai ușoară și mai puțin 
periculoasă, în al treilea rind.

pentru turnarea propriu-zisă în 
forme este necesară o presiune 
mai scăzută, cu efect pozitiv 
asupra rezistenței pieselor tur
nate, ceea ce înseamnă că, cu 
ajutorul noii metode, se vor pu
tea obține piese fabricate în 
prezent printr-o tehnologie mai 
lentă și mai scumpă, de exem
plu prin presare.

© PEȘTE CARE SEM
NALIZEAZĂ POLUAREA 
APEI. Savantul vest-german 
V. Berge a propus o nouă me
todă de stabilire a gradului de 
poluare a lacurilor. El a desco
perit un pește care dispune în 
zona cozii de un fel de „micro- 
radar", ce produce între 400 și 
800 de microvibrații pe secundă.

Dacă în apă apar substanțe dău
nătoare, frecventa vibrațiilor 
scade brusc. Un dispozitiv sne- 
cial creat captează impulsurile, 
iar atunci cînd este atins pragul 
critic semnalizează sonor.

• INCUBATOR SO
LAR PRODUCĂTOR 
DE... MĂTASE. Colaborato
rii Institutului pedagogic din 
Karșino și ai Institutului fizico- 
tehnlc al Academiei de științe a 
R.S.S. Uzbece au creat un incu
bator cu acumulator’ solar de 
căldură pentru creșterea viermi
lor de mătase. Ziua, temperatura 
necesară este asigurată direct 
de razele solare, iar noaptea de 
căldura acumulată în conducte 
ceramice umplute cu pietriș. în

O DIAMANTE IN ME

PRETUTINDENI
caz de timp înnorat se folosește 
un calorifer electric. După re
coltarea gogoșilor de mătase, 
incubatoarele respective, care 
au forma unor sere, sînt folo
site pentru producerea de răsa
duri și de legume timpurii.

® „SOL-AIR" - NOU 
CAPTATOR SOLAR. Cap* 
tatoarele solare tradiționale uti
lizează un lichid*ca  fluid pur
tător de căldură, ceea ce nece
sită o rețea de conducte, radia
toare cu dimensiuni mari, schim
bătoare de căldură costisitoare

care pot îngheța și avea pier
deri. Noul captator solar „Sol- 
Air" realizat în Franța încăl
zește direct aerul și-l difuzează 
rapid în locuință. Principiul de 
funcționare este următorul : in 
interiorul captatorului se află un 
compartiment din împletitură de 
aluminiu, material ușor și bun 
conducător de electricitate. Ra
diația luminoasă încălzește și 
apoi traversează compartimen
tul. Aerul cald este apoi răs- 
pindit în locuință. Noul sistem 
economisește 30 la sută din 
cheltuielile obișnuite de încăl
zire.

TEORIȚI. într-un meteorit
de fier, cu o greutate de 
circa 10 kg, descoperit in anul 
1977 in Antarctica, cercetători
americani au identificat recent
diamante de mici dimensiuni. 
Este a doua descoperire de acest 
fel. Prima oară au fost găsite 
diamante intr-un meteorit mult 
mai mare. Atunci s-a presupus 
că diamantele s-au format în 
momentul impactului meteoritu
lui cu suprafața Pămîntului. Dar 
meteoritul din Antarctica este 
prea mic pentru ca energia lui 
cinetică să lie suficientă pentru 
formarea diamantelor. Se presu
pune că este vorba de o frîntură 
a unui asteroid care a fost su
pus unor coliziuni puternice în 
timpul traiectoriei «ale și că

diamantele s-au format, cu 
multe milioane de ani in uimă, 
în timpul acestor ciocniri.

• BICARBONATUL 
DE SODIU IN HRANA 
VACILOR. Un fermier brita
nic care se ocupă cu creșterea 
vacilor de lapte a descoperit că 
în urma administrării în hrana 
vacilor a bicarbonatului de so
diu sporește procentajul de 
grăsimi din lapte. în urmă cu 
circa patru ani, Peter Hodge a 
inceput să stropească cu bicar
bonat de sodiu hrana celor 300 
de vaci de mare randament de 
la Tregony (regiunea Cornwall) 
pentru a compensa conținutul 
ridicat de acid al produselor în-

6ilozate. Spre plăcuta sa surprin
dere, el a observat curind o 
sporire a randamentului vacilor: 
producția de lapte a devenit 
mai constantă și conținutul în 
grăsimi a crescut apreciabil !

© OBIECT MISTE
RIOS. în Irak arheologii au 
dezgronat un obiect ciudat, vechi 
de 2 000 de ani, un fel de rudi
ment de baterie electrică. Obiec
tul este alcătuit dintr-un miez 
de fier introdus într-o țeavă de 
cupru închisă, la rîndul ei, 
într-un vas de lut. Umplut cu 
acid el poate furniza un curent 
electric slab. Cunoșteau oare 
anticii electricitatea ? Iată o în
trebare tulburătoare, la care este 
greu să se dea răspuns.
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„0 contribuție de seamă la cauza păcii, 
independenței și colaborării internaționale"
Ample ecouri în presa de peste hotare la vizitele efectuate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 

Ceaușescu, în R. P. Chineză și R.P.D. Coreeană

Vizitele oficiale de prietenie întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
nia, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în

Româ-
Repu-

blica Populară Chineză și Republica Populară De
mocrată Coreeană se află, în continuare, in atenția 
agențiilor internaționale de presă, o ziarelor și postu
rilor de radio și televiziune din diferite țări ale lumii.

sporit. Toate acestea fac 
colaborării si soli-

sărace au 
necesară întărirea 
darității tuturor forțelor antiimperia- 
Jiste și progresiste din lume pentru 
a respinge politica sferelor de in
fluență, politica de forță și de ame
nințare cu forța, pentru apărarea in
dependenței popoarelor, pentru dezar
mare, pace și colaborare între toate 
popoarele lumii — a spus Nicolae 
Ceaușescu".

„In cuvîntarea rostită cu același 
prilej — adaugă A.P. — Hu Yaobang 
a menționat că provincia Liaoning, 
a cărei capitală este Shenyang, este 
un element central in cooperarea 
chino-română".

Anunțînd începerea convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
conducătorii chinezi, agenția REUTER 
a transmis citate din toasturile rosti
te la banchetul de bun-venit, rele- 
vînd acel pasaj din toastul președin
telui Nicolae Ceaușescu în care se 
arată că România și China trebuie să 
facă totul pentru a asigura ca nivelul 
relațiilor de colaborare dintre ele să

® O nouă expresie a demersului constant al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare cu 
toate țările socialiste

® Documentele încheiate la Beijing și Phenian se 
impun prin însemnătatea lor atît pentru dezvoltarea, 
în continuare, a conlucrării bilaterale, cît și pentru 
spiritul constructiv pe care-l aduc în viața politică 
mondială

® Grăitoare mărturie a prestigiului internațional al 
României, a audienței de care se bucură pe toate 
meridianele politica sa clarvăzătoare, pusă în slujba 
progresului omenirii

justă a Partidului 
in frunte cu emi-

Poporul nostru este satisfăcut de 
marele succes al recentei vizite în
treprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în R.P.D. Coreeană și 
salută călduros rezultatele ei — re
levă ziarul „NODON SINMUN", or
gan al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, în editorialul intitulat „O 
dovadă puternică a prieteniei și uni
tății dintre Coreea și România".

Referindu-se la convorbirile ofi
ciale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, 
la Declarația comună dată publici
tății și la încheierea mai multor 
acorduri de cooperare, editorialul 
menționează : Relațiile dintre Coreea 
și România, bazate pe deplină ega
litate și independență, servesc drept 
exemplu in relațiile dintre țările so
cialiste, Multiplele întîlniri și con
vorbiri dintre tovarășul Kim Ir Sen 
șl tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Phenian și la București, sint eveni
mente istorice care au făcut ca re
lațiile tradiționale de prietenie și 
cooperare dintre cele două partide, 
țări și popoare să 
se dezvolte și să 
se extindă conți-- 
nuu.

Si de această 
dată, cei doi con
ducători au avut 
o intilnire impor
tantă, ajungînd la 
identitate de ve
deri în problema 
importante, pu- 
nînd relațiile de 
prietenie și coo
perare dintre cele 
două partide, țări 
și .popoare pe o 
nouă bază solidă 
șl aducind o mare 
contribuție la uni
tatea și solidari
tatea țărilor so
cialiste și a mișcă
rii comuniste in
ternaționale, pre
cum și la cauza 
păcii mondiale.

Sub conducerea 
Comunist Român,
nentul său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, arată ziarul, po
porul român a înregistrat mari suc
cese în lupta pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. păstrindu-și in același timp 
Cu fermitate independența.

Partidul și poporul român, in frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
luptă activ pentru pace și securitate 
în Europa, pentru destindere inter
națională și soluționarea pașnică a 
disputelor, pentru dezarmare și li
chidarea armelor nucleare.

Adresindu-se felicitări călduroase 
poporului român pentru succesele 
strălucite înregistrate in construcția 
socialistă, in articol sint exprimate, 
totodată, profunde mulțumiri parti
dului, guvernului și poporului Româ
niei pentru sprijinul sincer acordat 
cauzei juste a poporului coreean.

Poporul coreean va depune toate 
eforturile pentru a dezvolta și întări 
prietenia și unitatea dintre Coreea 
și România — se arată în încheierea 
editorialului.

Ziarul iugoslav „VIESNIK" a pu
blicat o amplă corespondență din 
Beijing, în care evidențiază „impor
tanța deosebită pe care gazdele chi
neze au acordat-o oaspeților din 
România". Se amintește că „Ziarul 
poporului" din R. P. Chineză, intr-un 
editorial publicat, a subliniat „atașa
mentul României față de indepen
dentă, rolul ei activ în relațiile in
ternaționale. fapt pentru care se 
bucură de înalta apreciere a statelor 
din toate zonele lumii. Contactele 
frecvente dintre conducătorii celor 
două partide și țări, care au avut loc 
în ultimii ani au contribuit la adînci- 
rea înțelegerii și încrederii reciproce".

In momentul de față — relevă zia
rul iugoslav — „este de la sine înțeles 
ca o bună parte din convorbiri să fie 
consacrată căutării de posibilități 
pentru extinderea și intensificarea 
colaborării economice și creșterea 
schimburilor comerciale. Dintre toate 
țările est-europene. România a avut 
și pină acum cea mai puternică co
laborare economică cu China".

TELEVIZIUNEA POLONEZA a 
transmis imagini din timpul convorbi
rilor româno-chineze la cel mai înalt 
nivel. Despre vizita în R.P. Chineză 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a informat, de asemenea, și ziarul 
„TRYBUNA ROBOTNICZA".

Agenția A.D.N. și cotidianele „NEUE 
ZEIT" și „DER MORGEN" din R.D. 
Germană au relatat despre vizita 
conducătorilor români in R.P. Chi
neză, precizind că in centrul discu
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
conducătorii chinezi se află probleme 
bilaterale și internaționale.

Agenția ASSOCIATED PRESS a 
dedicat vizitei in orașul industrial 
chinez Shenyang o corespondentă 
care descrie atmosfera sărbătoreas
că, faptul că „in onoarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu a fost organizat 
un miting la care au participat peste 
10 000 de oameni". „In cuvîntarea 
rostită cu acest prilej — scrie agen
ția — Nicolae Ceaușescu a spus că 
împreună cu conducătorii chinezi 
caută ndi posibilități de colaborare, 
care este in interesul ambelor târî, al 
cauzei păcii, a independentei po
poarelor din întreaga lume".

„Nicolae Ceaușescu — subliniază 
Associated Press — a declarat că 
realizările României, ca și ale Chinei 
și ale altor țări socialiste demonstrea
ză că numai socialismul asigură po
poarelor dezvoltarea rapidă, adevăra
ta bunăstare și independență. El și-a 
exprimat convingerea că o mai bună 
cooperare intre România și China va 
contribui la o dezvoltare mai rapidă, 
multilaterală a economiei celor două 
țări. Referindu-se la problemele in
ternaționale, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus că în lume au loc 
manifestări ale politicii de forță, de 
menținere sau chiar de reîmpărțire a 
zonelor de influență și a relevat că 
decalajele dintre țările bogate și cele

nu coboare nici o clipă, d, dimpotri
vă, să crească an 'de an, ca o îndato
rire de mare responsabilitate față de 
popoarele celor două țări. „Președin
tele Hu Yaobang — relatează agenția 
citată — a afirmat că perspectivele 
unei asemenea cooperări sint extrem 
de incurajatoare pe termen lung".

într-o altă corespondentă din 
Beijing, agenția Reuter informa că 
„președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a sosit în municipiul 
Shenyang, situat în partea de nord- 
est a tării, unde a vizitat o uzină de 
mașini-unelte". Se remarcă atmosfe
ra caldă, prietenească a primirii 
oaspeților români în acest oraș 
chinez.

„România și China — informează în 
continuare agenția Reuter — au sem
nat un acord de cooperare în dome
niul folosirii in scopuri pașnice a 
energiei nucleare. Au mai fost sem
nate Acordul-ptogram privind direc
țiile de bază ale dezvoltării colaboră
rii economice și tehnico-știintifice pe 
termen lung, Programul de aplicare 
a acordului de colaborare culturală 
pe perioada 1982—1985 și Protocolul 
privind colaborarea în domeniul să
nătății pină in 1985.

în legătură cu vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în R.P.D. Coreea
nă, agenția menționată subliniază că 
șeful statului român s-a pronunțat 
pentru relații mai strinse intre cele 
două țări. „Sint convins — a spus 
el — că, în cadrul convorbirilor 
noastre, vom găsi împreună noi căi 
și posibilități pentru a ridica și mai 
mult nivelul relațiilor, corespunzător 
posibilităților sporite de care dispun 
țările noastre, in interesul înaintării 
lor mai rapide pe calea 
economic și social".

Ziarul „IL FOPOLO" 
subliniază că problemele 
abordate in cadrul convorbirilor ofi
ciale ale președintelui ' Nicolae 
Ceaușescu cu conducătorii chinezi 
sint „relațiile bilaterale, situația in
ternațională".

într-o corespondentă din Beijing, 
ziarul italian „CORRIERE DELLA 
SERA" consemnează, la rindul său, 
primirea deosebită rezervată înalților 
oaspeți români, subliniind că „între 
cele două țări există vechi relații de 
prietenie". Sint inserate, în continua
re, relatări privind convorbirile to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
conducătorii chinezi și problemele 
abordate cu acest prilej.

„Convorbirile conducătorului parti
dului și statului român, Nicolae 
Ceaușescu, cu conducerea chineză — 
arată agenția vest-germană D.P.A. — 
au fost consacrate dezvoltării rela
țiilor bilaterale și problemelor inter
naționale. In acest context, au fost 
abordate și aspecte privind intensifi
carea comerțului și cooperării teh
nico-știintifice dintre cele două țări". 
„Ziarul poporului" — scrie agenția 
menționată — a elogiat orientarea 
președintelui Ceaușescu în politica 
externă. China a urmărit permanent, 
îndeaproape lupta României împo
triva imperialismului, colonialismului 
și politicii de forță.

In relatările consacrate vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu in R.P. 
Chineză, ziarul vest-german „StlD- 
DEUTSCHE ZEITUNG" a informat 
despre primirea deosebită făcută la 
Beijing inalților oaspeți români, pre
cum și despre convorbirile șefului 
statului român cu conducătorii chi
nezi. „Șeful statului și partidului ro
mân, Nicolae Ceaușescu, a accentuat 
la Beijing necesitatea destinderii 
pentru evitarea confruntării și a 
războiului" — scrie ziarul.

Cotidianul austriac „DIE PRESSE" 
a inserat un articol în care eviden
țiază aprecierea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că. în prezent, promovarea 
destinderii, păcii, colaborării și res
pectării independenței naționale este 
mai necesară ca oricînd. „Vizita ofi
cială Întreprinsă 
Ceaușescu în China 
o demonstrație a 
româno-chineze" —

Largi spații au 
PRESA și RADIOTELEVIZIUNEA

DIN CANADA. POSTUL DE TELE
VIZIUNE T.V.A. a subliniat că vi
zita președintelui României în China 
este un eveniment politic important. 

Ziarul „LE DEVOIR" publică, sub 
titlul „Președintele Nicolae Ceaușescu 
in China", un amplu comentariu în 
care scoate in evidență dinamismul 
politicii externe românești și iniția
tivele președintelui Nicolae Ceaușescu 
vizînd soluționarea pe cale paș
nică a diferendelor internaționale. 
POSTURILE DE RADIOTELEVI- 
ZIUNE C.B.C. au făcut o analiză a 
condițiilor internaționale în care are 
loc vizita, relevind înaltul prestigiu 
pe plan mondial de care se bucură 
România.

PRESA ELENA a relatat pe larg 
despre vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în R.P. Chineză. 
„ATHENS NEWS" a . ’ 
ticolul „Conducătorul român face o 
importantă vizită în China", prezen- 
tînd pozițiile României pe plan in
ternațional, relațiile foarte bune pe 

care țara noastră 
le are cu China, 
cu alte state ale 
lumii.

Sub titlul „Des
chiderea 
n o m i c ă 
Ceaușescu 
China", „I 
VRINI" 
nează că noua in
tilnire la nivel 
înalt „va amplifi
ca relațiile eco
nomice româno- 
chineze, ce dobîn- 
desc o importan
ță sporită în con
dițiile actualei 
crize economice 
mondiale". în- 
tr-un alt articol se 
menționează că, 
la Beijing, pre
ședintele Româ
niei a subliniat 
necesitatea strin
gentă ca astăzi, 

mai mult ca oricînd, să fie evitate 
confruntarea și războiul. In articol se 
precizează că Hu Yaobang a mulțu
mit României pentru încrederea și 
sprijinul acordate Chinei. „TA NEA" 
a publicat articolul „Ceaușescu vizi
tează China și Coreea de Nord".

Informind despre vizita în R.P.D. 
Coreeană, agenția japoneză KYODO 
arată că a fost dată publicității De
clarația comună, subliniind că docu
mentul exprimă preocuparea celor 
două țări față de pericolul unui nou 
război mondial și cheamă la dezar
mare și la interzicerea completă a 
armelor nucleare. Este consemnată, în 
continuare, hotărîrea celor două țări 
de a dezvolta cooperarea în diverse 
domenii, inclusiv în țel al folosirii 
energiei nucleare în scopuri pașnice.

Ziarul „JORDAN TIMES" a pu
blicat pe prima pagină un amplu ar
ticol referitor la vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in R. P. Chineză, 
în care sint reluate extrase largi 
din cuvîntările președintelui român. 
Sint menționate aprecierile elogioase 
exprimate de conducerea de partid 
chineză în legătură cu politica ex
ternă românească de pace și bună 
înțelegere între popoare, de progres 
și civilizație pentru întreaga ome
nire.

publicat ar

e c o- 
a lui 

i spre 
,MESIN- 
mențio*

progresului
din Italia 
principale

de președintele 
se desfășoară ca 
relațiilor strînse 
scrie ziarul; 
acordat vizitei

Ședința Comitetului Executiv al C.A.E.R
în zilele de 20—22 aprilie 1982 a 

avut loc la Moscova ședința a 103-a 
a Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au participat reprezen
tanții țărilor în Comitetul Executiv, 
locțiitori ai șefilor de guverne. Dele
gația română a fost condusă de to
varășul Nicolae Constantin, vice- 
prim-ministru, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste Româ
nia în C.A.E.R.

Comitetul Executiv a examinat ma
terialele care se prezintă celei de-a 
XXXVI-a ședințe ordinare a sesiu
nii consiliului, îndeosebi raportul cu 
privire la activitatea consiliului in 
perioada de un an care a trecut de 
la ședința a XXXV-a a sesiunii 
C.A.E.R,

A fost examinat proiectil progra
mului coordonării planurilor econo
mice ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
pe 1986—1990. Au fost, de asemenea, 
examinate problemele colaborării 
privind dezvoltarea și folosirea pe 
scară largă în economiile naționale 
a tehnicii 
producției 
și utilaje 
culori.

Pornind 
partidele comuniste și muncitorești

de microprocesoare, ale 
specializate de aparatură 
pentru televiziunea in

de la sarcinile stabilite de

privind satisfacerea mai deplină a 
nevoilor de produse industriale de 
larg consum ale populației țărilor 
membre ale C.A.E.R., Comitetul Exe
cutiv a adoptat măsuri pentru dez
voltarea în continuare a colaborării 
în acest domeniu. Țările vor colabora 
pentru lărgirea sortimentului și creș
terea calității produselor industriei 
ușoare și de prelucrare a lemnului, 
precum și pentru asigurarea acestor 
ramuri cu materii prime, materiale 
de calitate superioară și utilaje 
modeme.

Comitetul Executiv a subliniat rolul 
pozitiv al consultărilor reciproce ce se 
desfășoară in organele C.A.E.R. în 
principalele probleme ale politicii 
economice și tehnico-științifice. Au 
fost adoptate măsuri pentru îmbună
tățirea în continuare a acestei acti
vități.

La ședință S-a examinat stadiul în
deplinirii Convenției generale privind 
colaborarea în crearea de noi capa
cități pentru producția de produse 
cu conținut de nichel plus cobalt pe 
baza zăcămîntului Las Cămăriocas 
din Republica Cuba.

Au fost examinate, de asemenea, 
și alte probleme ale colaborării eco
nomice dintre țările membre ale 
C.A.E.R.

O cuvintare a tovarășului Erich Honecker
BERLIN 23 (Agerpres). — In ca

drul lucrărilor celui de-al X-lea 
Congres al Uniunii sindicatelor libe
re germane (F.D.G.B.), informează 
agenția A.D.N., a luat cuvîntul Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, care a rele
vat rolul sindicatelor în societatea 
socialistă din R.D.G., faptul că ele 
iși îndeplinesc cu succes misiunea 
ce le revine. Realizările obținute în 
edificarea socialismului nu au fost 
posibile decty cu contribuția activă 
a sindicatelor, a arătat vorbitorul. 
E. Honecker a subliniat că lupta 
pentru asigurarea păcii, pentru dezar
mare reprezintă în momentul de față 
sarcina cea mai importantă a ome
nirii. pronunțîndu-se, in același 
timp, în favoarea unor măsuri care 
să servească la împiedicarea unui 
război nuclear, să ducă la interzi-

«

încheierea Congresului P.S.D. din R. F. Germania
— Cuvîntarea președintelui Willy Brandt —

BONN 23 (Agerpres). — Vineri s-a 
încheiat la Miinchen Congresul Parti
dului Social-Democrat din R. F. Ger
mania.

In cuvîntul de închidere a lucrări
lor, președintele P.S.D., Willy Brandt, 
a subliniat că șeful guvernului fe
deral, Helmut Schmidt, și membrii 
social-democrați ai cabinetului se vor 
bucura și de acum înainte de spriji
nul și încrederea partidului și a re
afirmat dorința P.S.D. de a continua 
actuala coaliție guvernamentală cu 
Partidul Liber-Democrat.

El a relevat, totodată, că P.S.D. se 
declară în 
hotărite din

favoarea unor măsuri 
partea statului pentru

reducerea șomajului și soluționarea 
altor probleme social-economice.

Reafirmînd opțiunea R.F.G. privind 
apartenența la Alianța nord-atlanti- 
că, Willy Brandt s-a pronunțat, tot
odată, pentru continuarea politicii de 
destindere, pentru colaborarea cu ta
rile din estul Europei, pentru dezar
mare și salvgardarea păcii.

Delegații la congres au adoptat o 
rezoluție prin care se pronunță pentru 
aminarea, pînă la viitorul congres 
— extraordinar — al P.S.D., progra
mat pentru anul 1983, a adoptării 
unei decizii definitive privind insta
larea în R.F.G. a noilor rachete nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune.

Pentru soluționarea pașnică a diferendului
anglo- argentinian

Declarația Biroului de coordonare al țărilor nealiniate
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— După o reuniune la sediul O.N.U. 
din New York consacrată crizei Mal- 
vinelor (Falkland), Biroul de coor
donare al țărilor nealiniate a dat pu
blicității o declarație în care sprijină 
„revendicarea justă a Republicii Ar
gentina" cu privire la statutul Insu
lelor Malvine, transmite agenția U.P.I. 
Declarația cere Marii Britanii „să 
continue activ negocierile in vederea 
restabilirii suveranității argentiniene 
asupra acestui teritoriu șl pentru a 
se pune, astfel, capăt acestei situații

ilegale care continuă să existe In 
partea de sud a continentului ame
rican". In finalul declarației se cere 
Marii Britanii și Argentinei „să cau
te o rezolvare pașnică disputei lor și 
să se abțină de la amenințarea cu 
forța sau folosirea forței".

Provocări 
împotriva R.P.D. 

Coreene
PHENIAN 23 (Agerpres), — După 

cum transmite agenția A.C.T.C., la 
linia de demarcație care separă cele 
două părți ale Coreei, militarii regi
mului de la Seul au întreprins mai 
multe provocări în ziua de 21 apri
lie, fiind efectuate tiruri cu arme 
de mare calibru împotriva unor 
posturi aflate pe teritoriul R.P.D. 
Coreene. Agenția citată informează, 
de asemenea, că. la 22 aprilie, un 
avion de recunoaștere american de 
tip „SR-71" a pătruns în spațiul 
aerian al R.P.D. Coreene deasupra 
Peninsulei Kangryong, 
de vest a tării, pentru 
o misiune de spionaj.

Partea nord-coreeană 
energic împotriva acestor provocări 
ale armatei sud-coreene și ale tru
pelor străine aflate pe teritoriul Co
reei de Sud, menționează agenția 
A.C.T.C.

de pe coasta 
a întreprinde

a protestat

cerea staționării de noi tipuri de 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune și chimice in Europa, la re
luarea grabnică a tratativelor sovie- 
to-americane privind limitarea înar
mărilor strategice, la intrarea in 
vigoare a unui moratoriu pentru 
rachetele cu rază medie de acțiune, 
mergind pînă la crearea unei Euro
pe denuclearizate.

Poporul R.D.G.. P.S.U.G., guvernul, 
sindicatele din R.D.G. luptă pentru 
înfăptuirea acestei sarcini istorice, 
promovează neabătut politica de pace 
activă, constructivă trasată de cel 
de-al X-lea Congres al P.S.U.G. Ală
turi de celelalte țări socialiste, noi 
depunem eforturi pentru a contribui 
la progrese pe calea limitării înar
mărilor și dezarmării, pe baza prini 
cipiului egalității și securității egale, 
a subliniat Erich Honecker.

pe teritoriul său“
— declară ministrul de externe al acestei țări

MADRID 23 (Agerpres). — Spania 
nu va instala vreodată arme nucle
are pe teritoriul său, chiar dacă va 
intra în N.A.T.O. — a declarat mi
nistrul de externe al acestei țări, 
Jose Pedro Perez Llorca.

Guvernul de la Madrid respinge, 
„din punct de vedere politic și din

* ,
BELGRAD 23 (Agerp-es). — Adu

narea R.S.F. Iugoslavia a ana
lizat activitatea desfășurată de 
guvern în perioada ultimilor patru 
ani — relatează agenția Ta-niug. în 
expunerea prezentată cu acest prilej 
de Veselul Giuranovici, președintele 
Consiliului Executiv Federal — șeful 
guvernului, s-a arătat că, datorită 
eforturilor depuse pentru organi
zarea corespunzătoare a muncii, pe 
baza sistemului de autoconducere. 
Iugoslavia a putut să depășească 
mari dificultăți economice survenite 
în acest răstimp.

In perioada 1978—1981 — a arătat 
vorbitorul — producția industrială a 
sporit intr-un ritm mediu de 6,2 la 
sută pe an. iar nivelul de trai — în 
medie cu 3.3 la sută, deși în ultimii 
doi ani a stagnat — a subliniat el.

punct de vedere tehnic", aprecierile 
generalului Willy Gontier, șef de stat 
major al armatei belgiene, potrivit 
cărora instalarea de rachete de croa
zieră in Spania ar putea deveni ne
cesară. Ministrul de externe soaniol 
a reamintit că parlamentul tării sale 
s-a pronunțat de’a împotriva insta- ' 
lării de arme nucleare in Spania.

de președintele guvernului *
Referindu-se la principalele ize 

ale instabilității economice din ago- ‘ 
Slavia, V. Giuranovici a apreciat că 
acestea rezidă, în primul rind, în 
factorii cu caracter intern, dar nu 
trebuie subapreciate nici influentele 
externe nefavorabile. Consumul in- ' 
tern care, timp de mai multi ani, a 
depășit posibilitățile materiale, și po
vara datoriei mari față de străinăta
te vor exercita. în continuare, pre
siuni asupra noastră — a arătat ra
portorul — subliniind, în același 
timp, că tara se află pe calea unei 
cotituri și că au fost depășite osci
lațiile. Rolul hotărâtor revine aici 
clasei muncitoare, care, cu prețul 
reducerii veniturilor personale reale, 
și-a adus o contribuție Substanțială 
in această direcție.

-AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

PAVILIONUL ROMANESC DE LA TIRGUL INTERNAȚIONAL DE BUNURI 
DE CONSUM DE LA BRNO a fost vizitat de Lubomir Strougal, președintele 
Guvernului R.S. Cehoslovace. In cursul vizitei, președintele guvernului a 
manifestat interes față de producția românească de televizoare portabile 
și radioreceptoare, precum șl 'față de producția de mobilă, apreciind, 
totodată, calitatea produselor expuse.

STATUTUL BAZELOR AMERI
CANE DIN GRECIA. Primul mi- 

I nistru al Greciei, Andreas Papan- 
dreu, a reafirmat, intr-un interviu 
acordat rețelei americane de tele- 

I viziune A.B.C., că guvernul său do
rește retragerea bazelor militare a- 
mericane de pe teritoriul elen. El 
și-a exprimat speranța că negoci'e- 

Irile privind viitorul obiectivelor mi
litare respective vor începe in vara 
acestui an.

ȘEFUL STATULUI GUINEEA- 
BISSAU, Joao Bernardo Vieira, și-a 
încheiat vizita efectuată la Beijing. 

| Cele două părți au apreciat vizita și

schimburile de păreri dintre condu
cătorii celor două țări drept foarte 
favorabile promovării și strîngerii 
relațiilor de prietenie și înțelegere 
reciprocă dintre China șl Guineea- 
Bissau.

PROPUNERE NICARAGUANA. | 
Ministerul Relațiilor Externe al Re
publicii Nicaragua a avansat Gu
vernului S.U.A. o nouă propunere 
privind necesitatea inițierii de con
vorbiri bilaterale în Mexic, cu ■ 
participarea acestei țări in calitate 
de observator — transmite din Ma
nagua cgeoția Prensa Latina. Nbta 
remisă S.U.A. subliniază că Nica
ragua a acceptat, cu o lună in urmă, | 
să inceapă negocieri bilaterale, ceea 
ce face necesară avansarea fără în- I 
tirziere de către Guvernul S.U.A. a 
propunerii privind data începerii • 
efective a convorbirilor.

MINISTRUL CEHOSLOVAC AL I 
AFACERILOR EXTERNE, Bohuslao I 
Chhoupek, a sosit într-o vizită ofi
cială in Cipru. El a reafirmat I 
poziția țării sale privind necesita- I 
tea asigurării independenței și 
suveranității Ciprului. j

PUTERNICA EXPLOZIE IN CENTRUL PARISULUI. O bombă deosebit 
de puternică, plasată la bordul unui automobil, a explodat, joi, pe strada 
Marbeuf, din centrul Parisului, Explozia s-a soldat cu un mort și 63 de 
răniți din rindul pietonilor. Au fost produse grave avarii clădirilor pe o 
rază de 150 metri — informează agenția France Presse, precizind că 
autorii atentatului au rămas,' incă, necunoscuți. Automobilul, încărcat cu 
exploziv, era staționat in fața redacției ziarului libanez „Al Watan A! 
Arabi", editat în capitala franceză.

Marșurile de primăvaraIN R.F. GERMANIA o viguroasa
expresie a voinței de luptă împotriva înarmărilor nucleare

Presa vest-germană a asemuit 
tradiționalele „Marșuri de primăvară 
pentru pace", care anul acesta au că
pătat o amploare mai mare decit 
oricînd, cu apele curgătoare, care din 
mici pirîiașe se contopesc în rlurt 
tot 
tara.
din entuziasmul celor peste 500 000 
de militanți pentru pace, care 
au reînnoit, prin demersul lor, opo
ziția' față de amplasarea de noi ra
chete nucleare în R.F.G. S-au regăsit 
în rindurile demonstranților cetățeni 
de cele mai diferite convingeri poli
tice și religioase : de la social-demo- 
crați, comuniști și ecologiști (pre
ocupați mai ales de efectele milita
rizării ereseînde asupra mediului 
ambiant) pină la reprezentanți ai bi
sericilor evanghelică și catolică.

„In numai citeva luni, activitățile 
în sprijinul păcii din Republica Fe
derală Germania au cunoscut un 
proces de multiplicare continuă — 
notează revista „SCALA". Ele au do- 
bindit caracterul unei mișcări popu
lare, cu rădăcini in organizațiile 
existente, cum sint partidele, sindi
catele, cultele religioase. Cifrele ex
primă cu claritate această evoluție și 
arată, in același timp, că dinamica 
noii mișcări pentru pace este departe 
de a fi ajuns la punctul final : 25 000 
demonstranți pentru pace și dezarma
re s-au intilnit in luna aprilie 1981 la 
Bonn ; o lună mai tirziu tot acolo 
s-au reunit 40 000. Orașul Frankfurt 
pe Main a fost concomitent punctul 
de intilnire a 20 000 demonstranți, iar 
in luna iunie Hamburgul a găzduit 
70 000 de manifestanți. In toamnă 
s-au pus in mișcare spre Bonn peste 
250 000 de oameni. La marea adunare, 
din vecinătatea cartierului guverna
mental, ei s-au pronunțat pentru 
dezarmare la scară mondială".

Problema păcii suscită în Germania 
occidentală un acut interes, pentru că

mai impetuoase, împînzind 
Vremea rece nu a redus

pe măsură ce arsenalele nucleare au 
sporit pe continent,*  ajungînd la pro
porții absurde, a crescut și gradul de 
conștientizare a populației în legătură 
cu necesitatea stopării urgente a 
acestei curse spre abisul distrugerii 
atomice. Ampla dezbatere din R.F.G., 
avind drept temă centrală cum să fie 
obținută și asigurată pacea, s-a in
tensificat mai ales după hotărîrea 
N.A.T.O. din decembrie 1979 privind 
amplasarea de noi rachete nucleare 
în Europa, majoritatea urmînd să fie 
instalate, după cum se știe, pe teri
toriul vest-german. In parlamentul 
de la Bonn, în forurile diferitelor 
partide, in reuniuni convocate spe
cial se avansează și se confruntă ar
gumente. Militanții pentru pace ies 
în stradă, adună semnături, confec
ționează pancarte sugestive. Numai 
in citeva luni „APELUL DE LA 
KREFELD" a fost semnat de peste 
2 milioane de oameni 1

Ceea ce unește, în ciuda diversită
ții lor, diferitele organizații ale miș
cării antinucleare este convingerea 
că acțiunea lor va fi în măsură să 
influențeze factorii responsabili în 
vederea desfășurării unor negocieri 
reale de dezarmare, cum se arată, pe 
dreot cuvint, într-o chemare a ..FO
RUMULUI DE LA HAMBURG" — 
din care fac parte cunoscute perso
nalități aparținînd partidelor social
democrat 
centrale 
«opțiune 
mării — : 
mare — 
cazul cind nu se va mai fabrica nici 
o nouă rachetă, iar cele existente vor 
fi distruse".

Intr-un variat evantai tematic, re
vista „VORGANGE" se ocupă pe 
larg de implicațiile, cursei înarmări
lor și de perspectivele dezarmării. 
Unul din semnatarii articolelor, Al
fred Mechtersheimer, schițează la

; și liber-democrat sau unor 
sindicale. „O adevărată 

zero» în problemele dezar- 
se subliniază în această che- 
poate fi realizată numai în

început cercul vicios al „împrospătă
rii" continue a arsenalelor nucleare, 
arătînd, pe baza faptelor, că armelor 
nucleare staționate în R.F.G. li se 
răspunde, de cealaltă parte, cu alte 
arme similare ; strategii N.A.T.O., 
considerînd atunci că cele inițiale au 
devenit insuficiente sau neadecvate, 
cer și decid suplimentarea lor — și 
așa mai departe. „Prin aceasta — 
scrie autorul — R.F.G., împreună cu 
acele țări vest-europene care nu 
resping staționarea arsenalelor nu
cleare străine pe teritoriul lor devin 
victime ale rivalității dintre statele 
posesoare de armament atomic. Aces
tor state vest-europene li se răpește, 
astfel, posibilitatea de a exercita o 
politică de securitate orientată spre 
interesele naționale și ale întregului 
continent european"...

Sub acest aspect, argumentează ex
pertul vest-german, decizia N.A.T.O. 
din decembrie 1979 „întărește depen
dența unor țări ale Europei occiden
tale față de S.U.A.", de unde decurg 
„mari implicații din punct de ve
dere al politicii externe", Mechter
sheimer se întreabă dacă nu e prefe
rabil pentru R.F.G., care „deține o 
poziție cheie în alianța atlantică, să 
ia in considerare posibilitatea respin
gerii, fie și parțiale, a deciziei 
N.A.T.O. In loc de a parcurge o nouă 
etapă pe calea înarmării nucleare, 
scrie el, s-ar putea ajunge la o 
treaptă superioară a emancipării Eu
ropei față de S.U.A. — deoarece ex
trema dependență militară nu poate 
garanta nici pe departe relații bune 
intre state". Exemplul Franței, cu „o 
politică de apărare, care nu cedează 
atributele suveranității și responsabi
lității naționale", este citat de autor 
pentru a da o mai mare greutate ar
gumentelor avansate.

Ceea ce frapează in această dezba
tere este participarea unor persona
lități cu preocupări, poziții politice și 
orientări ideologice diferite, dar cu

dorința comună de a se completa re
ciproc in formularea unor argumente 
cit mai judicioase și realiste. Iată in 
acest sens publicate in revista „DIE 
NEUE GESELLSCHAFT", opiniile a 
doi colaboratori — Christian Krause, 
general în rezervă, născut în 1918, 
in prezent publicist, și Johannes 
Altmeppen, politolog, născut în 1946. 
Cei doi publiciști abordează proble
mele menținerii și asigurării păcii, 
accentuind în mod deosebit situația 
specifică a Republicii Federale Ger
mania.

„Oricit de improbabil ar putea fi 
un război mondial — scrie Krause — 
prima sa fază s-ar desfășura, după 
toate aparențele, sub forma unul duel 
cu arme nucleare tactice pe teritoriul 
R.F.G. Chiar dacă un asemenea război 
ar fi de scurtă durată, societatea noas
tră nu s-ar putea menține. In răs
timp de citeva ore s-ar înregistra 
milioane de morți și răniți, aceștia 
din urmă ca și cei care au suferit 
iradiații răminind fără îngrijire me
dicală, deoarece catastrofa nu se va 
opri la porțile spitalelor sau institu
țiilor de protejare a civililor".

De cind au fost introduse primele 
arme nucleare in Eui'opa — notează 
Krause — împrejurările s-au modifi
cat mult, iar prezența acestor arme 
nu mai trebuie acceptată ca un lucru 
de la sine înțeles. „In acest caz — 
subliniază autorul — nu ar trebui să 
analizăm ce condiții există spre a 
retrage armele atomice în întregime 
sau parțial din Europa fără a preju
dicia securitatea noastră ?... Disputa 
din sinul guvernului american refe
ritoare la angajarea atomică pe con
tinentul nostru — continuă el — in
tervine poate tocmai la timp spre a-i 
avertiza pe europeni. Noi, in R.F.G., 
trebuie să ne indreptăm eforturile , 
nu in direcția echilibrului înarmării 
nucleare în Europa, ci spre micșo
rarea pericolului nuclear".

„Nici una din problemele cu care

este confruntată omenirea — arată la 
rindul său Altmeppen — nu este so
luționată prin arme, chiar dacă n-au 
fost generate de folosirea acestora. 
Prin noi măsuri de înarmare, proble
mele complexe care au repercusiuni 
directe asupra nivelului înarmării in 
Est și Vest, in Nord și Sud pot fi 
agravate, dar in nici un caz re
zolvate".

Deosebite ca motivații, inițiativele 
de pace și dezarmare ale componen
telor mișcării populare din R.F.G. ex
primă împotrivirea categorică față de 
continuarea cursei înarmărilor nu
cleare, ca un pericol real pentru ci
vilizația omenirii.

O amplă demonstrație împotriva 
înarmărilor, de proporțiile celei des
fășurate la Bonn în octombrie anul 
trecut, este programată la 10 iunie 
cind, pe de o parte, la New York se 
va deschide cea de-a doua sesiune 
specială O.N.U. consacrată dezarmă
rii, iar pe de altă parte, in capitala 
R.F.G. va avea loc o reuniune la ni
vel inalt a statelor membre ale alian
ței nord-atlantice. Au aderat la 
această inițiativă numeroase organi
zații studențești, de femei, religioase, 
precum și organizațiile de tineret ale 
partidelor social-democrat și liber- 
democrat, membre ale coaliției gu
vernamentale de la Bonn.

După opinia cercurilor largi ale 
mișcării antinucleare vest-germane, 
în actualele împrejurări internațio
nale este necesar ca toate compo
nentele mișcării să-și intensifee 
eforturile pentru oprirea amplasării 
de noi rachete nucleare in Europa și 
trecerea la retragerea și distrugerea 
celor existente, evitîndu-se orice 
măsură de natură a spori încordarea 
și incurajindu-rfe, dimpotrivă, ele-

• mentele pozitive din viața interna
țională, corespunzător intereselor vi
tale ale tuturor popoarelor.

Petre STANCESCU j
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