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Toate forțele satelor trebuie concentrate pentru

ÎNCHEIEREA GRABNICA a INSAMINTARII porumbului
® Temperaturile mai scăzute nu trebuie 

să constituie obstacole în calea semă
nătorilor

• în fiecare unitate agricolă, în fiecare 
județ, planul de însămînțări să fie înde
plinit la fiecare cultură

• In județele situate în jumătatea de sud 
a țării, unde semănatul porumbului s-a 
încheiat iar plantele au răsărit, este ne
cesar să se treacă mai devreme la exe
cutarea lucrărilor de întreținere a cultu
rilor

în ultimele zile, în jumătatea de 
nord a țării a plouat, iar pe alocuri 
chiar a nins. Aceste fenomene me
teorologice, neobișnuite pentru 
acest sezon, au împiedicat desfășu
rarea normală a lucrărilor de pre
gătire a terenului și semănat. în 
zonele unde evoluția timpului a 
permis, lucrările în cîmp au conti
nuat cu intensitate. în unitățile 
agricole din județul Timiș, bună
oară, prin utilizarea din plin a 
mijloacelor mecanice viteza zilnică 
de lucru la semănat a sporit la
27 000—28 000 hectare, fiind supe
rioară celei planificate. Și în alte 
județe au fost bine folosite „feres
trele" dintre ploi, suprafețele însă- 
mînțate crescînd cu fiecare zi.

Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, pînă in seara zilei de
28 aprilie au fost însămințate a- 
proape 4 milioane hectare cu dife
rite culturi, reprezentînd 81 la sută 
din suprafața prevăzută. Cu po
rumb au fost însâmînțate 1 764 280 
hectare — 80 la șută din suprafe
țele prevăzute în planurile unită

ților agricole de stat șl coopera
tiste. Pînă la această dată au în
cheiat semănatul porumbului uni
tățile agricole din 19 județe și din 
sectorul agricol Ilfov.

Există condiții ca însămințările 
și celelalte lucrări agricole de pri
măvară să continue în ritm intens. 
După cum am fost informați la 
Institutul de meteorologie și hidro
logie, temperatura solului se men
ține la 10—12 grade în sudul țârii, 
8—10 grade în centrul Transilvaniei 
și al Moldovei ; numai în nordul 
Moldovei și estul Transilvaniei 
temperaturile sînt mai scăzute, în- 
registrindu-se 5—6 grade. Se apre
ciază că, în următoarele 2—3 zile, 
aria perturbațiilor atmosferice se 
va restringe, iar temperaturile vor 
Crește. Ca atare, este absolut ne
cesară desfășurarea în ritm intens 
a semănatului porumbului și a 
celorlalte culturi de primăvară. 
Prin urmare, nu este nici un mo
tiv pentru aminarea încheierii lu
crărilor de semănat! Planul de în- 
sămihțări și plantări trebuie să fi# 
realizat la fiecare cultură în parte,

aceasta fiind In Interesul unităților 
agricole și al economiei țării.

Se remarcă, de asemenea, că atît 
semănăturile de toamnă, cît și cele 
de primăvară se dezvoltă normal, 
îndeosebi griul se prezintă mult 
mai bine decît în anul trecut, avînd 
și o densitate superioară. în con
dițiile acestei primăveri mai reci, 
buruienile, fiind mai rezistente, se 
dezvoltă mal repede decit plantele 
cultivate. De aceea, la culturile de

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU.’>

Delegația Partidului Socialist Revoluționar Ecuadorian, 
condusă de Victor Granda Aguilar, secretar general al partidului

primăvară este necesar să se 
treacă mai devreme la executarea 
lucrărilor de Întreținere.

Timpul înaintat impune ca în 
județele și în unitățile agricole în 
care însămințările au întirziat să 
se acționeze cu mai multă stăruință 
și răspundere, cu toate forțele pen
tru încheierea acestor lucrări. Orice 
zi ciștigată acum la semănat în
seamnă un spor de recoltă la 
toamnă 1

In pagina a Jll-a, relatări despre lucrările agricole 
de primăvară din județele Mureș și Botoșani.

1N ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

FAPTE
DE MUNCĂ

DIN CRONICA 
ÎNTRECERII

IN ZIARUL DE AZI t Ru
bricile noastre — Scrisori 
ale oamenilor muncii 
adresate conducerii parti
dului ; Vă informăm des
pre ; Faptul divers; Car
net plastici Cronica lite
rară i Sport i De pretu

tindeni

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, a primit, miercuri, delegația 
Partidului Socialist Revoluționar 
Ecuadorian, condusă de Victor Gran
da Aguilar, secretar general al 
partidului, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., efectuează o vizită în țara 
noastră. •

La primire a participat tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R,

A luat parte Fernando Maldonado, 
secretar al C.C. al Partidului Socia
list Revoluționar Ecuadorian.

Secretarul general al Partidului 
Socialist Revoluționar Ecuadorian a 
adresat un cald salut si cele mai 
bune urări tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducerii partidului nos
tru și a înminat un mesaj din par
tea Comitetului Central al Partidului 
Socialist Revoluționar Ecuadorian. în 
care se dă o înaltă apreciere reali
zărilor obținute de România în edifi
carea societății socialiste multilateral

dezvoltate și se adresează poporului 
român urarea de a obține, sub con
ducerea P.C.R., a secretarului său 
general, noi și importante succese în 
înfăptuirea marilor obiective stabilite 
de Congresul al XII-lea al partidu
lui. Secretarul general al Partidului 
Socialist Revoluționar Ecuadorian a 
subliniat că nutrește o deosebită sti
mă și admirație față de personalita
tea și gîndirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, față de activitatea sa 
neobosită consacrată progresului și 
prosperității României socialiste, față 
de contribuția sa remarcabilă la cau
za păcii, destinderii, securității, 
dezarmării, independentei, colaboră
rii și cooperării între popoare.

Mulțumind pentru mesaj și senti
mentele exprimate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat secretarului ge
neral al Partidului Socialist Revolu
ționar Ecuadorian. Comitetului Cen
tral, tuturor militanților partidului 
un călduros salut și cele mai bune 
urări de succes în activitatea lor.

în cadrul întrevederii s-au relevat 
cu satisfacție bunele relații dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Revoluționar Ecuado
rian și a fost afirmată hotărirea de 
a acționa pentru extinderea și întă
rirea continuă a acestor legături, în 
interesul ambelor popoare, al dez
voltării colaborării și cooperării din
tre România și Ecuador, al cauzei 
păcii șl înțelegerii între națiuni.

Schimbul de vederi în probleme 
Internaționale a pus în evidentă 
preocuparea celor două partide față 
de situația internațională deosebit 
de complexă, față de încordarea 
existentă in lume, ca urmare a in
tensificării politicii de forță, agre
siune, dominație și asuprire, accele
rării cursei înarmărilor, care a atins 
niveluri fără precedent și creează 
grave pericole la adresa indepen
dentei și suveranității popoarelor, a 
păcii mondiale.
(Continuare în pag. a V-a)

Ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So

cialiste România, a primit, în cursul 
zilei de miercuri, pe V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească.

Ambasadorul Republicii Populare Bangladesh
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, miercuri după-amiază, 
pe ambasadorul Republicii Populare

Bangladesh la București. A.W. 
Shams-ul Alam, în vizită de rămas 
bun, in legătură cu încheierea mi
siunii acestuia în țara noastră.

Convorbirea care a avut loc cu acest 
prilej s-a desfășurat intr-o atmosfe
ră cordială.

CU PRILEJUL PREZENTĂRII SCRISORILOR DE ACREDITARE

Ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit în ziua de 28 aprilie pa

dr. Nasir Batayneh, care și-a pre
zentat șcrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Regatului Ha
șemit al Iordaniei in țara noastră. 
(Continuare în pagina a V-a).

Ambasadorul Republicii Zimbabwe
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, pe John George

Manyowe, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de am
basador extraordinar și plenipoten

I

țiar al Republicii Zimbabwe tn Re
publica Socialistă România. (Conti
nuare in pagina a V-a).

Ambasadorul Regatului Nepal
Miercuri, tovarășul Nîcolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe

Narendra Bikram Shah. care și-a și plenipotențiar al Regatului Nepal 
prezentat scrisorile de acreditare în în Republica Socialistă România, 
calitate de ambasador extraordinar (Continuare in pagina a V-a).

INTERVIUL
acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu

ziarului japonez „Mainichi Shimbun“
IAȘI : Producție fizică 

peste pian
Oamenii muncii din industria ju

dețului Iași, desfășurînd larg între
cerea socialistă in intimpinarea zi
lei de 1 Mai, raportează că, de la 
începutul anului și pînă în prezent, 
au realizat peste plan 1 350 tone 
țevi din oțel pentru fabricarea de 
utilaje, 500 tone profile formate la 
rece, mijloace de automatizare 
electronice în valoare de 6,6 mili
oane lei, 580 tone utilaje pentru 
materiale de construcții și refrac
tare, utilaje pentru construcții și 
lucrări de drumuri în valoare de 
16,7 milioane lei, 1200 tone fibre 
și fire sintetice, medicamente în 
valoare de 14,3 milioane lei, 
408 000 mp țesături etc. In întrecere 
se evidențiază colectivele de la în
treprinderea metalurgică, „Tehno- 
ton", întreprinderea mecanică „Ni- 
colLna", întreprinderea mecanică de 
material rulant din Pașcani, com
binatele de utilaj greu și de fibre 
sintetice din Iași. (Manole Corcaci).

GALAȚI : A fost 
elaborată prima șarjă 
de oțeluri inoxidabile
Oțelaril de la convertizorul cu 

lnsuflare de gaze inerte și oxigen 
de pe platforma Combinatului side
rurgic de la Galați îptimpină ziua 
da 1 Mai cu un succes deosebit : 
ieri, 28 aprilie, ei au elaborat prima 
șarjă de oțeluri inoxidabile. Noua 
capacitate realizează oțeluri inoxi
dabile cu procent foarte scăzut de 
carbon și, prin aceasta, se renunță 
la importuri. Lingourile obținute 
prin turnare vor fi folosite in 
combinat pentru fabricarea de pro
duse plate și ca materie primă 
pentru Combinatul de oțeluri spe- 
ciae din Tirgoviște. Un sprijin 
important au acordat pentru pu
nerea în funcțiune a noii capacități 
productive colectivele întreprinde
rii de mașini grele București, Fa
bricii de echipamente și aparataje 
București și întreprinderii de con
strucții de mașini Reșița. (Tudorel 
Oancea).

Linia de montaj al motoarelor diesel a întreprinderii de autocamioane 
Brașov

Isri, Ia Întreprinderea de autocamioane din Brașov

Autovehiculul 585000
De pe banda de montaj a între

prinderii de autocamioane din Bra
șov a ieșit autovehiculul cu numă
rul 585 000, de la începutul fabri
cației. Acesta este al 400-lea auto
vehicul realizat peste prevederi în 
cinstea Zilei de 1 Mai. Mai bine de 
80 la sută dintre autovehiculele fa
bricate peste prevederi sînt echi
pate cu motoare de 215 și 256 CP 
și urmează a fi livrate în principal 
marilor șantiere și complexe mi
niere din tară : Canalul Dunăre- 
Marea Neagră, Combinatul minier 
Oltenia ș.a. Din totalul autovehicu
lelor realizate aici pînă în prezent. 
186 360 sînt echipate cu motoare 

MUREȘ : Noi apartamente pentru oamenii muncii
Constructorii mureșeni au predat 

„la cheie", de la începutul anului 
și pînă acum. 386 de apartamente 
confortabile. Alte 541 se află in 
stadiu de finisaj, iar 891 Ia struc
tura de rezistență. Totodată. în spa
țiul dintre cele două zone indus
triale ale municipiului Sighișoara 
au început lucrările de construire

diesel, iar 116 000 au fost livrate la 
export.

Așa cum ne-a Informat inginerul 
Valeriu Diaconescu,. director teh
nic cu producția, depășirile sub
stanțiale ale planului se datorează 
eforturilor stăruitoare depuse de 
întregul colectiv în domeniul orga
nizării și adaptării producției la 
condițiile create prin raționalizarea 
consumului de energie electrică. în 
acest scop au fost perfecționate o 
serie de tehnologii de lucru, liniile 
de fabricație au fost echipate cu 
agregate și mașini-unelte executate

(Continuare în pag. a V-a)

a unui mare cartier cu denumirea 
„6 Martie II Tîmava", care va a- 
vea, în final, 8 790 apartamente, o 
casă de cultură a tineretului, o po
liclinică, un modern grup școlar, 
creșe și grădinițe, un cinematograf, 
spații comerciale și de prestări ser
vicii însumind peste 4 000 mp. 
(Gh. Giurgiu).

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, la 27 aprilie a.c., pe Toshio Hiraoka, pre
ședintele companiei și ziarului „Mainichi Shimbun" din Japonia. In ca
drul întrevederii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat următorul in
terviu pentru ziarul „Mainichi Shimbun".

ÎNTREBARE : In ultima pe
rioadă se discută tot mai intens 
despre accentuarea cursei înar
mărilor dintre Statele Unite ale 
America ți U.R.S.S., îndreptată 
spre obținerea superiorității nu
cleare. In luna iunie a.c. va 
avea loc cea de-a doua sesiune 
specială a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite 
dedicată dezarmării — eveni
ment ce va concentra atenția și 
interesul opiniei publice inter
naționale privind problemele 
păcii și dezarmării. In acest con
text am dori, domnule pre
ședinte, sd cunoaștem poziția ță
rii dumneavoastră cu privire la 
această problemă,

RĂSPUNS : După cum se cunoaște, 
cursa înarmărilor a luat proporții 
deosebit de grave. Cheltuielile pen
tru înarmare au depășit 500 miliarde 
dolari, iar pentru următorii ani se 
prevede o creștere continuă a aces
tora.

S-au acumulat, astfel, uriașe stocuri 
de armamente și îndeosebi de arma
mente nucleare, care pot distruge 
de cîteva ori întreaga omenire. De 
aceea, se Impun ca o necesitate vi
tală oprirea cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare, și in primul rind 
la dezarmarea nucleară.

Sesiunea specială a Organizației 
Națiunilor Unite din luna iunie a 
acestui an consacrată dezarmării tre
buie să constituie un prilej pentru 
elaborarea unor măsuri concrete în 
direcția dezarmării.

România consideră că ar fi nece
sar să se oprească creșterea cheltu
ielilor militare la nivelul acestui an 
și să se treacă treptat la reducerea 
lor, pină in 1985, cu cel puțin 10—15 
la sută. Totodată, ar fi necesar să se 
oprească și să se renunțe la noi ex
periențe nucleare, treeîndu-se. de a- 
semenea, pe baza unui program și a 
unui acord intre țările din toate zo
nele lumii, la reducerea echilibrată șl 
sub control internațional a armamen
telor, și în primul rind a armamen
telor nucleare.

în același timp, se impun o serie 

de măsuri privind oprirea manevre
lor și demonstrațiilor militare, întă
rirea Încrederii pentru a se trece la 
desființarea blocurilor militare, în 
primul rind a blocului N.A.T.O. și a 
Tratatului de la Varșovia.

în această privință considerăm că 
toate statele lumii, indiferent de mă
rime sau orinduire socială, trebuie 
să-și intensifice eforturile și să par
ticipe activ la oprirea cursei înarmă
rilor, la realizarea unei politici de 
pace, de independență națională.

ÎNTREBARE : In anii '70 s-a 
lărgit și aprofundat conceptul 
privind destinderea, avînd . ca 
scop eliminarea încordării inter
naționale și întărirea încrede
rii și colaborării dintre state. 
In ultima perioadă insă se 
constată o deteriorare a relații
lor internaționale și o revenire 
la războiul rece. V-am ruga, 
domnule președinte, să ne ex
puneți orientările fundamentale 
ale României privind relațiile 
dintre Est și Vest.

RĂSPUNS : Este adevărat, în anii 
’70 s-au realizat o serie de pași con- 
creți în direcția unei politici de des
tindere, dar, din păcate, spre sfîrși- 
tul acestor ani și începutul anilor ’80 
in viața internațională s-a ajuns la 
o încordare deosebit de gravă, ca ur
mare a politicii de menținere a sfere
lor de influență, de reîmpărțire a 
unor regiuni ale lumii In noi zone de 
influență și, totodată, ca urmare a 
accentuării unor acțiuni ■ de forță, de 
amenințare cu forța in viața inter
națională.

Trebuie să menționez că sîntem în
tr-o etapă de mari schimbări In ra
portul de forțe pe plan internațio
nal, de realizare a unui nou echilibru 
Intre diferite state și grupări de state. 
De aceea, pînă la realizarea acestui 
nou echilibru pe o bază nouă, se 
poate să ne așteptăm încă la o serie 
de ciocniri, la o serie de noi momen
te de încordare în viața internațio
nală.

In această situație este necesar să 
se facă totul pentru soluționarea tu
turor problemelor litigioase dintre 

state numai pe calea tratativelor, 
pentru a se renunța cu desăvîrșire 
la calea militară, la folosirea forței 
și la amenințarea cu forța.

în acest context, România acțio
nează pentru dezvoltarea relațiilor 
cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orinduire socială, considerînd că 
aceste relații trebuie să se bazeze pe 
principiile deplinei egalități în drep
turi, pe respectul independentei șl 
suveranității naționale, neamestecul 
în treburile interne și avantajul re
ciproc, precum și pe respectul drep
tului fiecărui popor la dezvoltarea 
liberă, așa cum o dorește, fără nici 
un amestec din afară.

ÎNTREBARE : Domnule , pre
ședinte, la noi în tară este bine 
cunoscut faptul că dumneavoas
tră v-ați dedicat activitatea dez
voltării unor mai bune relații 
intre națiuni.

Deoarece v-ați întors recent 
din vizitele întreprinse in Repu
blica Populară Chineză și Re
publica Populară Democrată Co
reeană, vizite aflate in centrul 
atenției mondiale, și avind in 
vedere importanța deosebită pen
tru viața internațională, in pri
mul rind pentru Asia, a viito
rului relațiilor dintre Uniunea 
Sovietică și China populară, 
v-am ruga, domnule președinte, 
să ne comentați aceste vizite, re- 
ferindu-vă la perspectiva îmbu
nătățirii relațiilor sovieto-chi- 
neze.

RĂSPUNS : Vizita pe care am !n- 
treprins-o în Republica Populară 
Chineză și Republica Populară De
mocrată Coreeană se înscrie in ca
drul activității internaționale a 
României de dezvoltare a relațiilor 
cu toate statele lumii, dar în mod 
deosebit cu țările socialiste.

Trebuie să menționez că am ajuns 
la înțelegeri bune, atît In Republica 
Populară Chineză, cît și în Republica 
Populară Democrată Coreeană, cu 
privire la dezvoltarea In continuare a 
relațiilor dintre România și țările 
respective.

în același timp, am discutat pe 
larg problemele actuale ale vieții in
ternaționale și am ajuns la concluzii 
comune cu privire la intensificarea 
eforturilor pentru o politică de des
tindere, de pace, de independență 
națională a popoarelor.

Este bine cunoscut că Republica 
Populară Chineză are un rol tot mal 

însemnat în viața internațională. cM 
relațiile dintre Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Chineză au o 
importanță deosebită pentru politica 
de destindere și de pace în lume.

România s-a pronunțat Întotdeauna 
și se pronunță ferm pentru depășirea 
actualelor neînțelegeri, pentru nor
malizarea relațiilor dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Populară 
Chineză.

Impresia pe care o avem In urma 
vizitei este că sînt posibilități de a 
se merge în această direcție și că 
este în interesul atit al țărilor res
pective, cît și al politicii de destin
dere și de pace, în general, să se 
facă totul pentru Începerea tratati
velor și normalizarea relațiilor dintre 
cele două state. Avem convingerea 
că această înțelegere se va realiza.

ÎNTREBARE : Politica externă 
independentă a României, de 
pace și colaborare între toate 
națiunile lumii este bine cunos
cută și apreciată in Japonia. Am 
dori să cunoaștem, domnule pre
ședinte, care este originea aces
tei politici și care sint principa
lele ei coordonate ?

RĂSPUNS : în politica sa externă, 
România a pornit și pornește neabă
tut de la necesitatea întreținerii unor 
relații de colaborare activă cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orin
duire socială. Am considerat și con
siderăm că în actuala situație inter
națională, cînd în lume există și vor 
continua să existe in continuare 
state cu orinduiri sociale diferite, 
singura politică rațională este aceea 
a coexistenței pașnice intre aceste 
state, pornind de la respectul drep
tului fiecărui popor de a-și alege 
orînduirea socială pe care o dorește, 
de la principiile egalității, respectului 
independentei și neamestecului în 
treburile interne.

Noi avem ferma convingere că nu
mai în condițiile unei păci trainice, 
ale unei colaborări active Intre toate 
statele lumii se poate asigura pro
gresul economico-social al fiecărui 
popor, se pot asigura pacea și cola
borarea internațională.

ÎNTREBARE : Sintem cu toții 
martorii uneia dintre cele mai 
profunde crize mondiale, carac
terizată prin fenomene grave de 
stagnare economică, inflație ți

(Continuare In pag. a V-a)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

| Lumina 
de la poartă

Corlătești este numele unui 
sătuc pitulat printre dealurile 
comunei vasluiene Bogdănești. 
Gospodăria țăranului cooperator 
Virgil Bădărău este una din cele 
mai mindre și, in plus, a deve
nit... autonomă din punct de ve
dere energetic. Si aceasta, dato
rită ginerelui său, Constantin 
Obreja, muncitor la Birlad. tn- 
tr-o zi, ginerele i-a spus socru
lui :

— Ce-ar fi să punem la trea
bă firicelul aista de apă de Un
gă poartă ?

I
I
I
I
1

1“ Zis si făcut. Azi a adunat un
* material aruncat la fier vechi, 

mîine altul si uite așa ginerele

IU bb
drocentrală 
crului enenIa meșterit un fel de microhi- 
drocentrală care-i asigură so
crului energia electrică necesară 
in gospodărie.

IȘi totul, numai din materiale 
aruncate. Plus un... plus de in
geniozitate.

I Fapta de pionier
S-a intimplat la Km. Vilcea. 

tn timp ce Emil, pionier, elev la 
Liceul pedagogic din localitate, 
cobora scările blocului in care 
locuiește, a observat că de la un 
apartament ieșea fum. Fără să 
mai stea pe ginduri, pionierul a 
bătut la ușa apartamentului cu 
pricina, a forțat-o. înăuntru, 
prin fumul gros, inecăcios. abia 
a observat un reșou pe care se 
afla o oală în care nu mai era 
decit... scrum. In apropiere, doi 
copii — unul de 3 ani și altul 
de un an — abia de mai puteau 
tuși din cauza fumului. Pericol 
iminent de asfixiere. Pionierul 
i-a luat voinicește in brațe Și 
i-a scos afară la aer, salvindu-i.

Felicitărilor pe care i

I
I
I
I
I
I 
I

Felicitărilor pe care i le-au 
adresat părinții copiilor, colegii 
și dascălii lui se adaugă acum 
— in numele cititorilor — și ale 
noastre.

I Brazii salvați 

I

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

analizate și soluționate in concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, in spiritul grijii Iată de om

Măsuri^ eficiente pentru 

redresarea activități 

cooperativei agricole
în mal multe scrisori adresate 

secretarului general al partidului 
se relata că, datorită slabei activi
tăți desfășurate de președintele 
C.A.P. Luica, județul Călărași, de 
vicepreședintele, precum și de pri
marul acestei comune, care iși negli
jează Îndatoririle, in ultimii doi ani 
valoarea producției a scăzut simți
tor ; importante suprafețe de culturi 
au rămas nelucrate, iar calitatea 
muncii este in general necorespun
zătoare. într-o scrisoare se mai pre
ciza că in unele posturi au fost 
promovate persoane necompetente 
și care aomit abuzuri. Se arată că 
despre neregulile din C.A.P. au 
fost informate unele organe jude
țene, dar nu s-au luat măsurile ca 
se impuneau.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
hotărit ca scrisoarea să fie dată 
spre rezolvare secretarului de re
sort al C.C. al P.C.R. și președin
telui Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție.

Cercetările efectuate la fata 
locului au confirmat o bună parte 
din afirmații. Se precizează astfel 
că primarul comunei, Călin Mircea, 
a intrat, de la alegerea sa In aceas
tă funcție, în anturajul unor ele
mente necinstite, între care Ion 
Cotoară, contabil-șef la C.A.P. 
Luica. în compania acestuia a 
participat la mese organizate cu 
produse sustrase de la C.A.P. sau 
primite cadou de la ciobani par

ticulari. Referindu-se la Ion 
Gheorghe, președintele C.A.P., ra
portul de cercetare confirmă afir
mația din scrisoare potrivit căreia, 
la Începutul anului trecut, acesta 
a stat la București aproape o lună 
de zile pentru susținerea unor exa
mene, în tot acest timp fiind re
tribuit, ilegal, de către unitate.

In cursul verificărilor a reieșit 
că au existat intr-adevăr unele su
prafețe de teren lucrate necores
punzător și că nu s-au executat 
la timp lucrările de Întreținere a 
culturilor, iar in sectorul zootehnic 
nu s-au realizat producțiile pla
nificate.

Concluziile cristalizate au fost 
discutate în ședința biroului Comi
tetului județean Călărași al P.C.R., 
hotărîndu-ee destituirea din func
ția de primar a lui Călin Mircea și 
sancționarea sa cu vot de blam cu 
avertisment ; sancționarea cu vot 
de blam a președintelui C.A.P. și 
reținerea retribuției pentru zilele 
ilegal plătite ; s-a hotărit, totoda
tă, ca Ion Cotoară, contabil-șef la 
C.A.P., să fie destituit din funcție, 
iar dosarul său să fie înaintat or
ganelor de cercetare penală. Ra
portul de cercetare subliniază că 
măsurile adoptate, care au fost 
dezbătute și în adunarea generală 
a membrilor cooperatori, s-au 
răsfrînt în mod pozitiv asupra în
tregii activități din comună și din 
cooperativa agricolă de producție.

clamațîllor. Insă nu s-au întreprins 
măsuri de remediere.

La indicația secretarului general 
al partidului, scrisoarea a fost dată 
spre rezolvare secretarului de re
sort al C.C. al P.C.R. La cercetări 
au participat cadre de specialitate 
de la Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare și de la orga
nele locale din județul Prahova, 
în raportul de cercetare se preci
zează că, încă din prima iarnă, 
1977—1978, într-un număr de 35 
apartamente, situate în majoritate 
la etajele V—X, nu s-a reușit să 
se asigure temperatura interioară 
normală. Pe parcursul anilor s-au 
luat unele măsuri, situația lmbu- 
nătățindu-se parțial, fără a se 
reuși înlăturarea în totalitate a 
neajunsurilor constatate. împreună 
cu organele locale, s-a stabilit un 
program de măsuri complexe — 
între care aplicarea la toate scă
rile și apartamentele a soluțiilor 
privind îmbunătățirea distribuției

căldurii fn instalațiile de încălzire ; 
urmărirea comportării în timp a 
lucrărilor executate pentru înlătu
rarea condensului ; măsuri de îm
bunătățire a termoizolației la pe
reții exteriori ai unor apartamen
te, precum și de eliminare a infil
trației de apă prin terasă ; reve
derea și îmbunătățirea întregului 
sistem de supraveghere, siguranță 
și control în funcționare a puncte
lor termice de zonă, precum și a 
instalațiilor interioare și exterioa
re de alimentare cu apă, în vede
rea reducerii pierderilor de apă, 
diminuării consumului și menține
rii unei presiuni normale in rețea.

în încheiere se precizează că 
asociația de locatari și-a exprimat 
satisfacția față de aceste măsuri. 
Comitetul pentru Problemele Con
siliilor Populare, împreună cu Co
mitetul executiv al Consiliului 
popular al județului Prahova 
urmînd să supravegheze înfăptui
rea lor în termenele stabilite.

Propunerile cetățenilor

— operativ materializate

VĂ UN FORMĂM DESPRE:

„TÎRGURILE DE PRIMĂVARĂ" 
ALE COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI

• S-au deschis cu acest prilej aproape 2 000 de unități co
merciale © Oferta de produse — peste 200 milioane lei © Care 

este orarul de funcționare a tîrgurilor

Printre echipele care lucrau 
la împăduriri in cadrul Ocolului 
silvic Petroșani se afla și cea 
condusă de loan Holdea. Pe șe
ful echipei il frăminta o idee : 
cum să termine mai repede 
treaba 7 Idee salutară — veți 
zice, așa cum ne-am zis Și noi. 
Numai că ideea șefului de echi
pă era ca treaba s-o termine 
mai repede nu cum trebuia s-o 
termine, adică bine, ci pentru a 
încasa banii cuveniți „în de- 
vans“. $i ce credeți că a făcut 7 
In loc să planteze puieții de 
brad, unul cite unul, in locurile 
cuvenite, a luat 6 000 dintre ei 

Iți i-a îngropat, pur și simplu, în 
pămint, zicindu-și :■ „Cine o t‘ 
se apuce să numere in pădure 
citi am plantai și dti nit 7" Dar,..... 
uite că după ce a raportat că | . 
treaba s-a terminat, s-au și des
coperit brăduții ingropați. Si 
astfel, sus-zisul șef de echipă va 
da seamă in fața legii pentru 
comportarea lui din 
ca-n codru.

„Specialist" 
in toate

După împrejurări 
clienții creduli și naivi, 
Prodan din Tg. Mureș se 
manda cind cizmar, cind 
ner, cind depanator de 1 

Ultima dată s-a

I I

Defecțiunile construcției 

au fost înlăturate
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La Ploiești, pe strada înfrăți ril 
nr. 5 Ă, s-a construit și dat în fo
losință. in urmă cu mai bine de 
trei ani, un bloc cu 10 etaje, proprie
tate personală a mai multor -loca
tari.' Dar, deși a trecut atîta vre
me. din cauza unor defecțiuni de 
construcție nu s-a efectuat recep
ția finală. Asociația locatarilor a- 
firma, intr-o scrisoare adresată , 
conducerii partidului.;,; personals:- 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. că 
-ut ,t. H» wettha j.a'-Siș»»

-'■I'." »■' 11 ■ .......... e"!' !"■—

Instalația de încălzire funcționează 
defectuos, timplăria Ia uși și feres
tre nu este etanșă, părțile interioa
re din apartamente și părțile co
mune nu sînt finisate în mod co
respunzător, apa potabilă și me
najeră nu se ridică la etajele su
perioare etc. în scrisoare se mai 
preciza că cetățenii au informat în 
repetata rinduri organele locale 
competente despre aceste neajun
suri, că s-a constatat justețea re- 

triiliîbmș b Mgcd oss
—- Tir i,;1."!' ;----------- fmlt-'B tf r1’!

Secretarului general al partidu
lui i-a fost adresată, de către un 
cetățean din București, o scrisoare 
care sesiza unele lipsuri In dome
niul edilitar-gospodăresc și social 
din sectorul 3. El afirma că în zona 
în care locuiește există un singur 
complex comercial, ceea ce în
greunează aprovizionarea popu
lației. în apropierea Școlii gene
rale nr. 192, o groapă cu o supra
față de aproape 3 ha (rămasă de 
la o cărămidărie dezafectată) a 
fost umplută cu reziduuri din beton 
de la stația de preparare a beto
nului, făcind imposibilă amplasa
rea de construcții sau amenajarea 
de spații verzi. De asemenea, din 
cauza traficului intens de utilaje 
grele străzile din zonă sînt pline 
de gropi, atmosfera este poluată 
de praf etc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
hotărit ca scrisoarea să fie dată 
spre examinare secretarului de 
resort al C.C. al P.C.R. și primului 
secretar al Comitetului municipal 
de partid București.

Cercetările efectuata de activiști 
și specialiști de la Comitetul pen
tru Problemele Consiliilor Popu
lare, de la consiliul popular 
al municipiului șl de la cel 
al sectorului 3 București au 
confirmat justețea afirmații- 
lor. Astfel, referindu-se la dota
rea cu unități comerciale, în ra
portul de cercetare se menționează

că la complexul comercial A 10 au 
fost arondați 30 000 locuitori pen
tru aprovizionarea cu zahăr și 
ulei, ceea ce a condus la aglo
merări și deficiențe în servire. Ca 
urmare, s-a dispus rearondarea 
populației și la magazinele înve
cinate, concomitent cu amplasarea 
suplimentară a două chioșcuri pen
tru desfacerea unor mărfuri ali
mentare de cerere zilnică, precum 
și accelerarea dării în folosință a 
magazinului alimentar general din 
blocul 6. Pentru acest an este pre
văzută darea în folosință a 10 noi 
unități comerciale, ceea ce va asi
gura condițiile necesare pentru o 
mai bună desfacere a mărfurilor 
în această zonă.

Terenul din vecinătatea școlii a 
fost parțial amenajat ca parc, 
răminind o porțiune unde funcțio
nează o betonieră ce nu poate fi 
dezafectată în prezent. S-a dispus 
împrejmuirea acesteia cu un gard, 
urmînd ca întregul teren să fie 
degajat de moloz și betoane. In 
legătură cu starea drumurilor, se 
vor executa, în acest an, lucrări de 
reparații atît din fondurile consti
tuite prin contribuția în bani și cu 
aportul în muncă al populației, cît 
și din fondurile statului. Asupra 
rezultatelor cercetării și a măsuri
lor stabilite a foet Informat și au
torul scrisorii. ,

în toate județele țării funcțio
nează „Tîrgurile de primăvară" 
ale cooperației meșteșugărești, ma
nifestări comerciale de larg in
teres public, de natură să con
tribuie la sporirea ofertei de 
produse aflate la dispoziția cumpă
rătorilor. Amănunte în legătură cu 
organizarea și funcționarea tîrgu
rilor le-am solicitat tovarășului 
Constantin Huștea, director in 
UCECOM.

— în ce localități funcționează 
„Tîrgurile de primăvară" ale coope
rației meșteșugărești ?

— De regulă, in municipiile re
ședințe de județ. In multe județe 
insă, aria de răspîndire cuprinde și 
alte localități. Bunăoară, în Bihor 
„tirguri" funcționează atit la Ora
dea, cît și în localitățile Dr. Petru 
Groza, Marghita, Salonta șl Beiuș ; 
în Gorj : la Tg. Jiu, Motru, Cărbu- 
nești, Novaci, Sadu ; Maramureș : 
Baia Mare, Sighet, Cavnic, Baia 
Sprie, Șomcuta, Seini, Vișeu ; ju
dețul Suceava : Suceava, Rădăuți, 
Fălticeni, Cîmpulung Moldovenesc, 
Vatra Dornei, Gura Humoru
lui ș.a.m.d. Cît privește locurile pro- 
priu-zise de amplasare a tîrguri- 
lor, acestea se află, de regulă, în 
perimetrele centrale ale localități
lor, avînd „filiale" și în cartiere. 
La București, de exemplu, „sediul" 
tîrgului șe află în zona Lipscani — 
Șelari, unități „anexe" fiind des
chise și in cartiere, precum și in 
cadrul „Tirgului Bucureștilor" de la 
Complexul expozițional „Casa 
Selnteii".

— Ca produse pot găsi cumpără
torii în aceste tîrguri?

— întreaga gamă de mărfuri 
realizate de unitățile cooperației 
meșteșugărești : articole mărunte, 
de uz casnic și gospodăresc, produ
se de mic mobilier, de artă popu
lară și artizanat, articole de îmbră

căminte. Încălțăminte, tricotaje etc. 
— îndeosebi cele specifice actualu
lui sezon. De reținut că in perime
trele tîrgurilor funcționează și uni
tăți prestatoare de servicii, care 
preiau comenzi pentru confecționa
rea „la comandă" a produselor so
licitate de vizitatori.

O mențiune distinctă se cuvine 
făcută produselor realizate în acest 
an de unitățile meșteșugărești prin 
valorificarea resurselor locale de 
materii prime și materiale, produse 
destinate cu precădere grădinăritu
lui și activităților casnice : săpăligi, 
foarfeci, cozi de unelte, articole de 
bucătărie (dispozitive de curățat le
gume, de stors fructe etc), noi ti
puri de dopuri relolosibile, suporți 
de vase și altele. întreaga ofertă 
pregătită de unitățile noastre pen
tru actuala ediție a tîrgului de
pășește suma de 200 milioane lei.

— Care este perioada de funcțio
nare a „Tîrgurilor de primăvară" ?

— Nu există un calendar fix. în 
funcție de specificul și cerințele lo
cale, uniunile județene ale coope
rației meșteșugărești au stabilit ca 
tirgurile să rămină deschise toată 
luna aprilie și încă 1—2 decade din 
luua mai. (In București, Uniunea 
cooperației meșteșugărești din ra
mura metal-lemn-chimie a stabilit 
ca tîrgul să fie permanentizat pe 
întreaga durată a anului). Dealtfel, 
în acest an vor mai fi organizate 
„Tirguri de toamnă" — în luna sep
tembrie șl „Tirguri de iarnă" — în 
luna decembrie.

O ultimă informație pentru vizi
tatorii „Tîrgurilor de primăvară 
ale cooperației meșteșugărești" : 
cele aproape 2 000 de unități des
chise cu acest prilej funcționeaz*  
zilnic pină la ora 19.

Mihal 1ONESCU

MOI AMENA1ĂRI IN LOCURILE DE AGREMENT
BUCUREȘTENE

• Dotări suplimentare pe lacurile și la... „unitățile navale" 
ale Capitalei © Lucrări la ștranduri și bazine ® Unde vor 

funcționa cursuri de inot pentru copii

Neculal ROȘCA

AUTO APROVIZIONARE A
în întrebări și răspunsuri... faptice

după 
Ioan 

! reco- 
ingi- 

televi- 
zoare... Ultima dată s-a „dat" 
drept remizier la întreprinderea 
comercială pentru mărfuri ali
mentare. Sub pretextul că răs
punde de abonamentul, distri
buirea și transportul laptelui la 
domiciliu, Prodan a umblat din 
casă in casă si a strins bani de 
la oameni. Nu mai puțin de 44 
de inși creduli i-au dat bani, 
după care au așteptat să le bată 
in ușă „lăptarul". Aveau să 
afle însă că o să-l aștepte mult 
și bine pînă o ieși de acolo de 
unde dă seama acum pentru 
escrocheriile lui.

Ca o torfâ
Pe bulevardul Alexandru loan 

Cuza din plin centrul munici
piului Slatina, o autodubă (21- 
OT-3759) a luat foc. Au sărit 
îndată toți trecătorii din preaj
mă, pentru a da o mină de aju
tor in stingerea focului, tntru- 
cit exista pericolul unei explo
zii. Mai iute și mai iscusit decit 
toii s-a dovedit T. Teodor, care 
a pus mina pe furtunul din a- 
propiere destinat udării florilor. 
Cind au sosit, in grabă, la fata 
locului, pompierii au constatat 
stingerea incendiului, adresind 
lui Teodor și celor din jur cu
vinte de laudă și felicitări... 
călduroase.

Cum te cheamă 
ochi albaștri?

Toți copiii pling. Mai ales cei 
mici de tot. Dar un plins parcă 
mai sfișietor ca al băiețelului 
din sala de așteptare clasa a 
doua din Gara de Nord — Bucu
rești, zilele trecute, nu ne-a fost 
dat să mai auzim. Un băiețel 
cam de 4—5 luni, frumos ca toți 
copiii și cu niște ochișori vioi 
și nefiresc de albaștri. Vă- 
zindu-l singur-singurel, oame
nii l-au luat și l-au dus la 
Miliția Gării de Nord, iar de 
acolo a ajuns imediat la un lea
găn de copii. Aici, noile lui mă
mici ne asigură că băiețelul se 
simte foarte bine. (Ce știe el, ce 
va ...ști mai tîrziu ?). De un 
singur lucru sint ele îngrijora
te : nu știu cum il cheamă, ce 
nume să-i dea. In graba ei de 
a-i părăsi mai repede, cea care 
l-a adus pe lume nu i-a lăsat 
decit un rind de schimburi și 
un biberon. S-a grăbit și a fu
git să n-o vadă nimeni. C 
chiar n-a văzut-o nimeni ? 
va uita ea vreodată ochii 
nevinovați, atît de nefiresc 
albaștri 7

• ••

Oare
lui 
de

Rubrlcfi realizată de 
Petre POPA 
fl corespondenții „Selnteii"
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dina, îmi asțîmpăr orătăniile șt ani
malele, le las mîncare și apă și plec 
la cimp. Iar seara, oricît de obosită 
aș fi, am o adevărată bucurie să-mi 
văd curtea.

Curtea soților Ion și Aritina Pie
triș e plină de găini, rațe, gîște. Iar 
de grinzile grajdului atîrnă, scoase 
la vint, bucățile de slănină afumată. 
O dată sau de două ori pe an, li se 
„umple casa": cei trei copii vin de 
la oraș cu nepoțeii.

— Avem ce da fiecăruia. începînd 
cu pasărea tăiată și terminînd cu 
ciorchinii de struguri sau vinetele 
mari. Asta, în afară de ce le dăm 
„indirect", prin contractările de le
gume, de carne către stat: „Le dau 
copiilor mei, le aleg din cele mai 
frumoase".

înainte de a ne despărți, ne mai

— Cine știe să-și drămuiască timpul 
îl are. Dimineața, înainte de a pleca 
spre remorcă, în cimp, dau o raită 
prin grădină. Ba un plivit, ba un 
udat. Rămîn apoi fiica cea mare, Li
liana, care, după școală, „ia-n primi
re" legumele, iar cea mică, Doina- 
Mihaela — păsările. Pe urmă, „ziua 
liberă" pe săptămînă a soțului în
seamnă... munca pe) lotul în folosință. 
Dacă n-aș merge la C.A.P. aș pierde 
veniturile de care ziceam. Dacă 
mi-aș lăsa lotul pețsonal în paragină, 
ar trebui să alerg cu sacoșa la oraș, 
după legumele care-mi cresc în gră
dină, să-mi stea nădejdea-n pasărea 
din magazin și să-mi fie curtea 
pustie. Nu că m-aș lăcomi la bani, 
dar mi-ar tremura mîna să-i dau pe 
ceea ce pot eu produce. Adică să iro
sesc ce ciștigă bărbatul cu trudă.

GOSPODARUL HARNIC OBȚINE 
REZULTATE BUNE

Șl PE TERENUL COOPERATIVEI, 
Șl PE LOTUL PERSONAL 

-------------------însemnări din comuna Gheorghe Doja — Ialomița---------------------

Cifre: 70 000 litri lapte de vacă, 
41 000 litri lapte de oaie. 850 000 ouă, 
91000 kilograme de legume... Ne 
oprim aici pentru ă-1 permite tova
rășului Nicolae Mihăilă, primarul co
munei ialomițene Gheorghe Doja, 
un scurt comentariu asupra lor.

— Da, deocamdată sînt cifre. Dar 
cifre gîndite, dezbătute de toți locui
torii comunei și puse in planul nostru 
de autoconducere și autoaproviziona- 
re. Pe parcursul anului vor însemna, 
fiecare din, ele, cantități de bunuri 
agroalimentare adăugate fondului de 
stat de comuna noastră. Și nu numai 
atit. Concomitent cu menținerea 
forței economice a vestitei noastre 
cooperative agricole, ele vor de
monstra cît de neîntemeiate sînt anu
mite păreri, întilnite prin alte oo- 
mune, dar și Ia unii de pe la noi 
— anume că obli
gațiile autoapro- 
vizionârii, crește
rea producției in 
gospodăriile popu
lației ar putea 
determina o oare
care neglijare a 
muncii in cadrul 
cooperativei. A- 
cestea nu sînt 
decit încercări de 
scuze ale unor 
oameni comozi. 
Dar comozii, le
neșii își pot găsi 
pretexte sau mo
tivații din orice.

Ne oprim asu
pra a două puncte
din programul comunal de auto- 
aprovizionare. Netradiționale : legu
mele și laptele de oaie, pe care do
jenii vor acum să le producă. Legu
me în vipia Bărăganului ? La 20 de 
kilometri de apă, de apa Ialomiței ? 
Si oi ? Oi. cînd de pajiști nu poate 
fi nici vorbă ?

— Dacă ne-am fi oprit doar la tra
dițiile moștenite ne-ar fi stat și no
rocul, cum se spune la noi. Tradiții 
se nasc și azi, spune primarul. N-aș 
zice că chiar în fiecare gospodărie, 
dar in cîteva sute, precis. Le puteți 
vizita.

N-am avut vreme să le vizităm pe 
toate. Am fost doar în patruspre
zece. Din care am cules și argumen
tele de mal jos.

Aritinei Pietriș, pensionară a 
C.A.P., nu-I place să „trăiască din a- 
mlntiri", dar.., Iși amintește:

— Ne ziceam: cîmpu-i cimp. Dacă 
n-al apă curgătoare nu poți avea 
legume. Și ascultam strigătul vreunui 
zarzavagiu cu căruța să ieșim cu sita 
sau găleata după roșii. De parcă 
fintlna fiecăruia din curte n-are apă 
să uzi straturile. Ei uite, asta n-o 
vedeam.

— Bine, bine — 11 spunem (ca 
să o încercăm) — dar grădina cere 
timp. Timp pe care îl au pensionarii 
care stau pe lingă casă. Dar coope
ratorii Iși pot lăsa hectarele din cimp 
pentru arii în folosință personală?

— Cine a zis că pensionarul fn 
putere are inima să rămină doar 
la arii-n folosință? Eu cind nu ies 
la cimp mă simt bolnavă. Pe cine-1 
„doare" arul, îl „doare" cu atît mai 
mult hectarul! Dimineața-mi ud gră

destăinuie un gind: „Ce-ar fi dacă 
tovarășii de la cooperativă ne-ar 
ajuta să procurăm iepuri-matcă de 
casă? Sau albi, sau gri. Că de mîn
care am avea ce le da“. O viitoare 
tradiție? De ce nu!

Cu ciobanul Constantin Tudor am 
avut noroc: l-am nimerit in ziua lui 
liberă pe săptămînă, deci acasă. în 
restul timpului se află la „tîrlă". 
adică la saivanele oilor, vreo 4 kilo
metri de sat. Saivanele adăpostesc 
peste 7 000 de oi ale I.A.S. Andră- 
șești. El, împreună cu alți trei cio
bani au în primire 900. Vara le pasc 
pe liziera lacului, loc unde nu se 
poate ara nici cu plugul cu cai, dar- 
mite cu tractorul. Conform înțelegerii 
cu I.A.S.-ul, fiecare cioban are dreptul 
să-și țină-n turmă și 13 oi persona
le. Munca de cioban? Frumoasă, dar 
grea. Veniturile lui din oierit? 
Circa 24 000 lei pe an, doar retri
buție. Plus cele 13 oi proprii, de 
la care a predat statului anul 
trecut, pe bază de contract, 66 
kilograme de lină și 20 litri de lapte.

— O fi oieritul o meserie grea, dar, 
după cit se vede, îndestulează casa.

— Pe mine mă uitați? — intervine 
Cornelia Tudor, soția. Adică cele 
200 de norme ale mele-n cimp nu 
contează? Aflați că, dacă le adăugăm 
cîștigului adus de bărbat, suma se 
ridică Ia 50 000 pe an. Mai puneți 
aici și veniturile de pe lotul în folo
sință, din care asigurăm legumele 
casei și hrana pentru păsăretul din 
curte.

— De unde aveți timp și pentru 
munca-n C.A.P., și pentru lotul per
sonal?

îi vorbim ciobanului despre puncte
le „netradiționale" din programul co
munal de autoconducere și autoa- 
provizionare.

— Cum să fie „netradiționale"?! In 
comună sînt acum peste 3 000 de oi. 
Altceva mă frămîntă. Pe undeva, 
pe-aproape, există niște „astrăgane" 
(oi Karakul — n.ns.) bătrîne și gata 
de sacrificare. Aș da oricît pe vreo 
două-trei. Așa „bătrîne", tot aș mai 
obține de la ele’măcar cîte un miel 
de prăsilă.

Acestea ar fi argumentele țăranl- 
lor-țărani. Dar în orice comună 
există acum, pe lingă țărani, și alți 
oameni, care sînt (ori ar putea fi) 
„doar"... săteni. Din categoria aces
tora am luat cazul soților Suzana și 
Mircea Stroiescu. El e vtnzător la 
magazinul din comună, ea — la co
fetărie. Ambii, cu orar zilnic și re
tribuții din care ar putea trăi re
zonabil.

Cum sînt ei oameni ai satului? în 
primul rînd, prin „norma-n cimp". 
Anul trecut au efectuat aproape 70 
de asemenea norme. Asta, în timpul 
liber. „Vara, ziua e lungă, doar n-am 
sta să numărăm frunzele la salcîmi". 
Pe lotul în folosință au crescut 
doi porci, unul pentru ei, altul la 
contract. Au predat și 300 de ouă și 
50 kilograme roșii. Aveam să aflăm 
ulterior că „datoria de sătean" a tu
turor angajaților cooperativei de 
producție, achiziții și desfacere s-a 
tradus anul trecut in predarea 
către stat a unei jumătăți de tonă 
carne de porc șl pasăre. Și că 
numai prin sistemul de achiziții 
ș-au obținut de- la populația 116 000

ouă, importante cantități de fasole, 
precum și numeroase alte produse. 
Pentru semințele de floarea-soarelui 
și sfecla de zahăr obținute anul trecut 
de pe loturile in folosință dojenii au 
primit zeci de hectolitri de ulei,-tone 
întregi de zahăr.

— Noi însă, adaugă cofetăreasă 
satului, am scurtat și mai mult dis
tanțele dintre ogor șl oraș. Oamenii 
ne aduc o parte din zahăr, precum 
și alte produse, iar duminica, sau în 
zilele stabilite, primesc prăjitura pre
ferată, mai greu de făcut in casă.

Iată-ne acum la un alt gospodar 
de frunte al țomunei. Ion Gulie, su
pranumit „campionul sfeclei de 
zahăr" pentru recoltele sale in 
C.A.P. în ce privește lotul în folo
sință personală, se mărginește să ne 
rezume: „Produc pe el tot ce-mi 

trebuie, am tot 
ce-mi trebuie".

— Chiar „tot" ? 
Iată, spre exem
plu, am auzit prin 
sate de cîmpie 
gospodari văitîn- 
du-se că ei ar 
crește animale 
dar... nu au graj
duri și cotețe ! 
N-o să ne spu
neți că produceți 
pină și lemn pen
tru cotețe !

— Lemnul, cu 
adevărat, e mate
rial de mare cău
tare, care trebuie 
adus hăt, din

munte Dar noi avem aid „salcia 
de Bărăgan" — salcîmul. Crește 
foarte repede și are fibra ca 
fierul. Au sădit oamenii mici pilcuri 
de salcîmi, i-au lăsat să crească pînă 
la doi-trei metri, apoi i-au tăiat. 
Trunchiurile — țăruși minunați, pen
tru stîlpi de susținere, crengile — 
stinghii între care au înălțat zidul 
din amestec de lut cu paie. Gata 
cotețul. De aceea, nu-ml vine mie 
să cred că oamenii care nu cresc 
porc sau păsări, de cotețe duc lipsă.

In încheierea periplului nostru 
prin comuna din Bărăgan, vestită în 
egală măsură prin recoltele coope-' 
rativei agricole, cît și prin cele ob
ținute din loturile personale ale lo
cuitorilor ei, încercăm să sintetizăm 
cele auzite, dar mai ales cele văzute: 
îngemănarea inițiativei personale cu 
munca indîrjită a tuturor, împletirea 
strînsă a intereselor personale cu 
cele ale obștii, transformarea noului 
în tradiție... Fiecare din acestea sînt 
pe deplin adevărate. L-am mai în
trebat încă o dată pe primar: „Care 
este totuși deosebirea între lotul 
în folosință personală și hectarele 
C.A.P.-ului?" Ne-a răspuns scurt: 
„Eu zic că mai degrabă este vorba 
de o asemănare. Fundamentală. Și 
arul și hectarul trebuie să dea recol
te mari. Căci aceste recolte sînt pen
tru aceiași oameni".

Laurentiu DUȚA 
Mihal V1ȘO1U

în aceste zile, cîr.d vegetația 
parcurilor este in plină „explozie" 
coloristică, in incinta unității de
numite „Exploatare lacuri", aparți- 
nind de I.C.A.B.. se muncește in
tens pentru ca „flota" de agrement, 
care cuprinde 30 de nave, să fie 
lansată. Vaporașele, șalupele sînt 
revizuite de meseriași, în ve
derea expertizei pe care o vor face 
specialiștii pentru acordarea auto
rizației de navigare. Parcul de am
barcațiuni mici, alcătuit din 1500 
de bărci cu rame și 130 de hidro
biciclete, este, în cea mai mare 
parte, pus la dispoziția amatorilor 
de plimbări pe lac ; doar puține se 
mai află pe mal pentru reparare 
sau revopsire. Celor existente li 
se vor adăuga în acest an 100 de 
bărci și 36 de hidrobiciclete.

Deci vaporașele și bărcile sînt 
gata. Dar lacurile ? Directorul uni
tății amintite, tovarășul Marin 
Mihăiță, ne asigură că s-a lucrat 
cu foios pentru curățenia și sănă
tatea lacurilor. S-a executat — ne 
spune dinsul — un volum impor
tant de lucrări de întreținere a 
tuturor celor 17 lacuri ce se inșiră 
pe „salba" ce înconjoară Bucu- 
reștiul. Au fost consolidate malu
rile, s-au revizuit stăvilarele, de
barcaderele, construcțiile hidroteh
nice aferente. Au fost curățate de 
nămol lacurile „Cișmigiu", „Dru
mul Taberei" și „Libertății", au fost 
supuse unor ample acțiuni de în
treținere și Înfrumusețare parcurile 
din jurul lacurilor Herăstrău, Gri- 
vița, Băneasa, Floreasca, Tei, Cer-

nica. Umplerea lacurilor se face 
treptat, astfel incit la 1 Mai toate 
să fie... navigabile.

Deși este încă răcoare, nu se 
poate face abstracție că se apropie 
vremea ștrandurilor. Imediat ce 
timpul va permite, ele iși vor 
deschide porțile pentru public. 
Deocamdată, sint deschise... pentru 
meseriașii care lucrează la pregă
tirea lor pentru sezonul estival. în 
toate ștrandurile publice ale Capita
lei se reamenajează plajele, tere
nurile de sport, bazinele de inot, 
locurile de joacă pentru copii, ves
tiarele, instalațiile, se plantează 
arbuști și flori. Totodată, dindu-se 
curs sugestiilor publicului, s-au 
luat măsurile practice necesare re
punerii in funcțiune a terenului <le 
minigolf de la ștrandul Floreasca 
și amenajării de noi terenuri de 
ienis la Băneasa, Tei șl Titan. Sub 
îndrumarea unor profesori de spe
cialitate, la ștrandurile Izvor, Dru
mul Taberei, Titan și Floreasca se 
vor deschide cursuri de înot pentrtj 
copii, cu durata de două săptăminf 
De asemenea, au fost încheiate 
contracte cu întreprinderile de ali
mentație publică și cu cele două 
trusturi de cofetării, spre a se asi
gura gustări și băuturi răcoritoare. 
Și un element mai nou în peisajul 
ștrandurilor : organizarea unor 
prestări de servicii : de pildă, de 
frizerie și masaj la ștrandurile Tei 
și Floreasca.

Rodlca ȘERBAN
Foto: Gh. Vințilă

TURISM ȘI BALNEOLOGIE

Despre cura balneară în stațiunea Sîngeorz Băi
Un loc mult căutat 

de oamenii muncii 
pentru cură și odih
nă. stațiunea Sin- 
georz Băi este așeza
tă la poalele Munților 
Rodnei, în bazinul su
perior al rîului So
meșul Mare. într-o 
frumoasă regiune de 
dealuri și coline.

Răspunzînd la în
trebarea : „Prin ce se 
recomandă această 
stațiune balneoclima
terică ?“, — medicul
primar Traian SAN
DOR, medic-șef al 
policlinicii balneare, 
ne-a spus :

— Pe lingă apele 
minerale utilizate în 
tratamentele afecțiu
nilor tubului digestiv, 
afecțiunilor hepatobi- 
liare. bolilor de nutri
ție și metabolice, tra
tăm și afecțiuni aso
ciate prin aplicarea 
iltor proceduri, astfel 
că stațiunea a dobîn- 
dit un profil mai larg. 
Anual vin la noi peste 
40 000 de oameni, iar 
indicele de ameliora
re în tratamentul bal
near ajunge pînă la 
95 la sută. In diferite 
afecțiuni ale căilor

respiratorii aplicăm 
tratamente de aero
soli cu apă minerală, 
iar in diferite forme 
de reumatism cronic, 
tratamente cu nămol 
mineral de izvoare 
(sedimente curative), 
nămol care este spe
cific numai la Sîn
georz, precum și băi 
cu plante. Menționez 
că tratăm cu eficiență 
deosebită și alergii, 
administrînd apa mi
nerală sub formă de 
injecții.

Stațiunea Sîngeorz 
Băi oferă condiții 
foarte bune pentru 
cură sub toate aspec
tele. Polic'inica, baza 
de tratament și res
taurantul sînt am
plasate in incinta mo
dernului hotel „Hebe".

Informații cuplimen- 
tare se pot obține la 
toate agențiile și fi
lialele oficiilor jude
țene de turism si ale 
întreprinderii de tu
rism, hoteluri și res
taurante București.
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Toate forțele satelor trebuie concentrate pentru

ÎNCHEIEREA GRABNICA a ÎNSĂMlNȚĂRILOR
PĂȘUNATUL-

cea mai eficientă metodă de furajare
JUDEȚUL VRANCEA A TERMINAT■

SEMĂNATUL PORUMBULUI
Oamenii muncii din agricultura județului Vrancea au încheiat, 

în ziua de 28 aprilie, semănatul porumbului pentru consum pe 
întreaga suprafață planificată.

în telegrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de Comitetul județean Vrancea al P.C.R. 
se exprimă hotărirea lucrătorilor ogoarelor vrincene de a acționa 
și in continuare cu abnegație pentru realizarea și depășirea sarci
nilor de plan la producția vegetală și animală, pentru punerea 
în valoare a tuturor rezervelor de care dispun, în scopul sporirii 
contribuției lor la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare în 
țara noastră.

MUREȘ:

In ultimele patru zile— 
însămînțate

Pe ogoarele județului Mureș, in 
zilele de luni și marți s-a lucrat 
mai mult în „ferestrele" dintre 
ploi. Cu toate că vremea continuă 
să fie instabilă, oamenii muncii 
din agricultura județului depun e- 
forturi susținute în vederea înche
ierii in timpul cel mai scurt a se
mănatului porumbului. La indica
ția comitetului județean de partid, 
specialiștii și celelalte cadre din 
conducerea consiliilor agroindus
triale se află permanent in teren 
în vederea identificării solelor zvîn- 
tate și folosirii fiecărei ore bune 
de lucru. Ca urmare, viteza de lu
cru a sporit, iar în ultimele patru 
zile suprafața • însămînțată cu po
rumb a crescut de la 4 325 hectare 
la 25 600 hectare. Adică, 50 la sută 
din cele 51 100 hectare planificate 
în sectorul socialist. După cum 
ne-a informat tovarășul Teodor Ar- 
deleanu, director adjunct al direc
ției agricole județene, pe ansamblul 
județului au fost pregătite în ve
derea însămînțării peste 24 000 hec
tare, iar cele peste 550 de semănă
tori asigură o viteză de lucru de 
cel puțin 5 000 hectare pe zi.

Marți, la prima oră a dimineții, 
ne-am aflat pe sola „Vălureni", de 
30 hectare, a cooperativei agricole 
Mureșeni. Deși se aștepta să încea
pă ploaia, la capătul tarlalei, pre
gătită exemplar în vederea încor
porării seminței, mecanizatorii Csibl

BOTOȘANI:

Rămînerile în urmă — recuperate cit mai repede!
Timpul s-a încălzit și în județul 

Botoșani. Ieri a fost o zi veritabi
lă de primăvară. Lucrările în cîmp 
încep să fie reluate. Pînă acum 
porumbul a fost insămîntat doar pe 
11 000 hectare din cele 70 000 hec
tare prevăzute a se cultiva in acest 
an. Că este posibilă intensificarea

■aproape 20000 hectare 
cu porumb
Iosif și Papp Karoly se sfătuiau 
cu specialistul Victor Bugaru, in- 
ginerul-șef al cooperativei, ce să 
facă. „Suflă un vînt rece, dar tem
peratura solului corespunde nor
melor tehnice prevăzute pentru se
mănat, așa că nu mai avem de ce 
aștepta", ne spune inginerul-șef. 
Aceeași grijă pentru folosirea din 
plin a fiecărei ore bune de lucru 
și calitatea semănăturilor se mani
festă și la Vălureni, unde mecani
zatorii lucrau sub supravegherea 
șefului de fermă Constantin Pop. 
Seara, la ora bilanțului, notăm că 
și în condiții mai puțin prielnice, 
in această unitate porumbul a fost 
însămințat pe mai bine de 60 la sută 
din suprafața planificată.

în raidul nostru prin alte unități 
din județ, mari cultivatoare cu po
rumb, aveam să constatăm că pre
ocupări similare pentru creșterea 
vitezei de lucru și calitatea însă- 
mînțărilor există și in cooperative
le agricole din consiliile agroindus
triale Band, Rîciu, Sărmașu, Zau 
de Cîmpie, Luduș și Iernut, ale că
ror rezultate sînt la această oră 
peste rtiedia județului. Din datele 
centralizate la direcția agricolă ju
dețeană rezultă că în ultimele zile 
viteza de luciu, a crescut și în uni
tățile agricole din nordul județului.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii*

puternică a însămînțărilor o dove
dește experiența multor unități 
agricole. Iată citeva exemple. Era 
după ora 6. Ne aflam pe terenurile 
C.A.P. Prăjeni, unde avea loc pre
darea ștafetei : de pe unul din cele 
șapte tractoare care lucraseră toată 
noaptea la pregătirea terenului a

In numeroase unități agricole din județul Botoșani, insămînțările au fost 
reluate cu toate forțele. In fotografie : aspect de muncă la C.A.P. Sulița. 
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coborît Gheorghe Clipaciuc. șeful 
secției de mecanizare. Celor care 
tocmai sosiseră în cîmp le-a spus : 
„Aveți pregătite încă 92 hectare. 
Pînă seara le puteți semăna pe 
toate". Cum terenul arăta ca un 
strat de grădină, inginerul-șef al 
cooperativei, Virgil Pricop. prima
rul comunei. Dinu Clipaciuc, și cei
lalți, citi erau de față, s-au urcat 
cite doi pe fiecare din cele trei se
mănători. „Pămîntul e încă umed, 
încît se mai înfundă tuburile — ne 
explica inginerul-șef. Așa că e ne
voie de intervenția noastră". După 
ce s-a Încheiat semănatul porum
bului pe parcela respectivă, forma
ția de lucru s-a mutat în alt loc. 
„Dacă realizăm zilnic numai 45 de 
hectare, cel tîrziu vineri seara vom 
încheia semănatul porumbului pe 
întreaga suprafață rezervată aces
tei culturi" — adaugă inginerul-șef.

Cele consemnate la C.A.P. Pră
jeni nu constituie fapte de excep
ție în aceste zile. La fel se lucra și 
pe terenurile cooperativei agricole 
din satul Nicolae Bălcescu, comuna 
Flăminzi. Aici, inginerui-șef al uni
tății, Matilda Patatu, finind seama 

că temperatura “solului era incă 
scăzută, a hotărît să semene in pri
mele zile numai hibrizi tardivi, 
care au rezistență mai mare la frig. 
La C.A.P. Coșula, unde în anii 
trecuți nu s-au respectat intru to
tul tehnologiile de lucru și densi
tatea, a fost repartizat inginerul-șef 
al consiliului agroindustrial Fru
mușica, Gheorghe Patatu. De coo

perativa agricolă nr. 1 din Flă
minzi, pe raza căreia se semnalau 
cazuri de indisciplină în muncă din 
partea unor cadre de conducere și 
mecanizatori, se ocupă organizato
rul de partid al consiliului. Marin 
Cristache. Prin aplicarea măsurilor 
adoptate, prin preocuparea perma
nentă din partea tuturor celor im
plicați, se apreciază că, deși în acest 
consiliu semănatul porumbului a 
început abia vinerea trecută, lu
crările se vor încheia în citeva zile, 
în ritm intens se lucrează și în 
unitățile din consiliile agroindus
triale Dîngeni, Albești, Coțușca, 
Trușești.

Cum se explică totuși faptul că 
în consiliile agroindustriale Draga- 
lina și Cîijdești încă nu a început 
semănatul porumbului 7 „A plouat 
mult, terenu-i umed" — se invocă 
motivul. Dar la fel de instabil a 
fost timpul și în unitățile vecine 
din consiliile agroindustriale Doro- 
hoi și Darabani, unde s-au semănat 
cu porumb peste 1 000 de hectare. 
Acum nu-i timp de așteptat, îh- 
săși timpul — foarte Înaintat — nu 
mai permite căutarea de explicații 
pentru justificarea rămînerilor în 
urmă. în mod cît mai operativ 
trebuie identificate terenurile mai 
zvîntate unde să fie concentrate 
mijloacele mecanice, astfel incit 
semănatul să se încheie în cel mai 
scurt timp.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteii"

Zootehniștii cunosc adevărul că 
nimeni n-a descoperit vreo mașină 
oricît de perfecționată care să poată 
recolta iarba pajiștilor la un cost 
atît de redus pe cît o pot face ani
malele prin pășunat. Un adevăr 
confirmat de experiența a sute de 
unități zootehnice care cresc ani
malele la pășune din primăvară 
pînă în toamnă, perioadă cînd se 
realizează cea mai mare parte a 
producției anuale de carne, lapte și 
lînă, la costuri dintre cele mai re
duse. Totuși, intr-un număr foarte 
mare de unități agricole de stat și 
cooperatiste din zonele de cîmpie 
ale țării, cît și din alte zone, cîteva 
milioane de vaci, tineret taurin și 
ovine lă îngrășat sînt întreținute 
permanent în grajduri și saivane, 
unde li se transportă furaje verzi 
la iesle. O practică pe cît de larg 
răspindită, pe atît de păgubitoare, 
care încarcă costurile de producție.

Nu se poate concepe dezvoltarea 
zootehniei fără punerea în valoare 
a celor peste 4 milioane hectare 
pajiști ! Fînețele și pășunile cultivate, 
ca orice altă cultură agricolă, asigură 
creșterea recoltelor de masă verde de 
3—4 ori și chiar mai mult, cit și îm
bunătățirea structurii și fertilității 
pămîntului.

Cum și în ce condiții se pot crea 
pajiști cultivate, ce este necesar să 
se facă pentru înfăptuirea progra
melor de ameliorare a pajiștilor 7 
în acest sens ne propunem să relie
făm experiența existentă în două 
unități din zone agropedoclimatice 
distincte — din Țara Bîrsei și Do- 
brogea.

O experiență valoroasă în ceea 
ce privește întreținerea la pășune 
a unor efective mari de animale 
are I.A.S. Prejmer, județul Brașov. 
Cele 8 500 taurine, din care mai 
mult de 5 000 vaci de lapte, pășu- 
nează din mai pînă în octombrie, 
perioadă cînd dau cea mai mare 
producție, la costuri reduse. Pășu
nile sînt repartizate pe fermele de 
vaci de la Prejmer, Hărman, Fel- 
dioara și Podu Olt, unde s-au ame
najat tabere de vară. Acestea sînt 
adăposturi simple și ieftine, dotate 
cu adăpători, instalații de muls 
mecanic, cu tot ceea ce este nece
sar pentru munca oamenilor și în
grijirea animalelor. în perioada de 
pășunat se obțin zilnic pînă la 14-15 
1 lapte de vacă furajată. Este o 
producție bună, realizată cu costuri 
reduse datorită asigurării unei ve
getații abundente, cît și calității 
acesteia.

Iată cum se menține acest nivel 
ridicat al producției. Cel mai mare 
efect practic are aplicarea comple
xului de lucrări de fertilizare și 
întreținere. Specialiștii unității sta
bilesc pe bază de criterii științifice 
modul de administrare a îngrășă
mintelor. Se aplică fertilizarea fa- 
zială a pășunilor cu 50-60 kg azot 
substanță activă după fiecare ciclu 
de pășunat. Ing. Ioan Toma, direc
torul unității, a calculat avantajele 
economice ale acestei metode și 
ale organizării pășunatului pe prin
cipii gospodărești, raționale, pentru 
a economisi energia și a nu risipi 

nimic din masa verde. Pajiștile 
sint delimitate în parcele mari, Iar 
în interiorul acestora se folosesc 28 
de păstori electrici. îngrijitorii cu
nosc precis porțiunile ce urmează 
să fie pășunate pentru a se con
suma întreaga cantitate de iarbă și 
a înlătura risipa. Prin acest sistem 
de pășunat animalele pasc ierbu
rile în faza de vegetație, cînd au un 
conținut optim de substanțe nutri
tive.

Această experiență evidențiază 
posibilitățile de a asigura hrană 
consistentă prin organizarea pășu
natului rațional al unor efec
tive mari de bovine, de la care se 
realizează cantități sporite de carne 
și lapte.

In zonele de cîmpie din sudul șl 
vestul țării, unde condițiile clima
tice sînt mult diferite față de zo
nele colinare și montane, procesul

Două experiențe 
care demonstrează 
avantajele cultivării 

pășunilor

de fotosinteză este mult mal intens 
pe o durată mare de timp. Se pot 
deci obține recolte medii de 60-70 
tone de masă verde și chiar mai 
mult. La fel de important este că 
recolta din zonele irigate poate fi 
eșalonată în tot cursul sezonului de 
pășunat, care durează 200—230 zile 
pe an. Se pune întrebarea : ce 
eficientă economică au pajiștile 
cultivate în aceste zone propi
ce practicării unei agriculturi in
tensive 7 Specialiști și cercetători 
din acest domeniu au emis opi
nii uneori contradictorii, ceea ce 
a făcut, pe de o parte, să fie desțe
lenite suprafețe importante de pa
jiști în aceste zone, iar pe de alta 
cele rămase să fie neglijate. Cert 
este că pășunile cultivate în 
preajma fermelor și complexelor 
de creștere a bovinelor și ovine
lor pot asigura hrană ieftină, o 
bună stare de sănătate a animale
lor și indici superiori de reproduc
ție. Temerile unor specialiști că 
producțiile foarte mari de masă 
verde s-ar risipi prin pășunat nu 
au nici un temei. Inconsistența unor 
asemenea opinii cu largă audiență 
în rîndul factorilor de decizie din 
agricultură este infirmată de re
zultatele unităților agricole frun
tașe in creșterea animalelor. ... .

Institutul de cercetări pentru 
creșterea ovinelor de la Palas, ju
dețul Constanța, are 15 000 de “ovine 
matcă și 1 000 de bovine, la o su
prafață agricolă de 1400 hectare. 
Pămîntul este utilizat cu Înalt ran
dament pentru producția de furaje, 
media multianuală a producției pă
șunilor ajungind la 86 tone de 
masă verde la hectar. Se realizează 
peste 15 000 unități nutritive la un 
cost mediu de 45-50 bani și 

1 500-1 600 kg proteină la hectar. 
Altfel spus, se realizează o recoltă 
echivalentă cu mai mult de un va
gon de porumb la hectar, la cos
turi mult mai reduse in compara
ție cu orice altă cultură agricolă. 
Dealtfel, aici se obțin la hectar cîte 
150-200 tone sfeclă furajeră și 10-11 
tone fîn de lucernă. Ceea ce con
tează este producția animalieră 
utilă omului. Datele oferite de ing. 
Ștefan Moise, directorul institutu
lui, arată că la fiecare hectar de 
teren agricol, inclusiv pășune, re
vin, în medie, 2 000 kg spor în greu
tate al animalelor și aproape 200 kg 
lină.

Cum, prin ce metode se obțin 
atari performanțe 7 Cele 149 hec
tare pășuni au fost arate, fertili
zate și însămînțate cu semințe de 
ierburi graminee și leguminoase pere
ne. Se respectă cu rigurozitate norme
le de întreținere și exploatare a pa- 
jiștei. După fiecare ciclu de pășunat 
se administrează 30—50 kg îngrășă
minte azotoase. Totodată se aplică 
o udare cu norme de 800—1 000 mc 
apă la hectar, în funcție de starea 
timpului. Cît privește îngrășăminte- 
le fosfatice acestea se dau o dată 
la doi ani. Un efect bun are împrăș- 
tierea dejecțiilor cu ajutorul asper- 
soarelor și al remorcilor tehnologice.

Performanțele amintite sînt re
zultatul multor ani de muncă, dar 
ele au luat cursul ascendent cu 6—7 
ani în urmă cînd au început să fie 
aplicate tehnologii adecvate și au 
fost înființate pajiștile cultivate care 
au permis triplarea recoltelor de 
fiînă atunci la plantele de nutreț, 
n discuțiile cu cercetători și specia

liști este subliniată necesitatea res
pectării riguroase a normelor pri
vind ameliorarea și utilizarea pășu
nilor cultivate. între acestea se pre
cizează că în această zonă recolte 
mari și constante nu se pot obține 
fără irigarea pășunilor după fiecare 
ciclu de pășunat. Cerință, din păcate, 
ignorată adesea in zonele cu preci
pitații reduse din Bărăgan și Dobro- 
gea, unde amenajările pentru iri
gații s-au oprit lingă izlazuri, sub- 
apreciindu-se eficiența udării aces
tora.

Extinderea pășunilor cultivate im
plică rezolvarea unui sir de pro
bleme privind inventarierea și car
tarea terenurilor pretabile cultivării 
cu graminee și leguminoase perene, 
evitarea desțelenirii terenurilor să- 
răturoase, cu exces de umiditate sau 
a celor cu stratul arabil subțire, pen
tru care se cheltuie timp și bani, 
iar producția realizată este mai mică 
dfecît cea anterioară. Desigur, în ra- 
port cu condițiile concrete, cu sta
rea pămîntului și a vegetației de pe 

fiecare'' părdelăi< specialiștii trebuie 
să stabliească lucrările 'de ameliora
re adecvate și eficiența acestora. 
Varietatea condițiilor agropedocli
matice impune asigurarea unui sor
timent larg de semințe din specii 
de ierburi graminee și leguminoase 
fără de care nu se poate concepe 
crearea pajiștilor cultivate.

C. BORDEIANU

0 interesantă experiență in organizarea activității economico-financiare
UGETELE PE SECȚII

1

Am auzit in mai multe întreprin
deri replici destul de pripite date de 
cadre de răspundere sau specialiști 
la întrebarea : De ce nu ați introdus 
bugete de venituri și cheltuieli la 
I ■«•.Iul secțiilor și atelierului, așa 
cun. prevăd reglementările legale 7 
„Este foarte greu" ; „Nu este opor
tun" ; „Pentru aceasta am avea 
nevoie de mai multi economiști sau 
de dotare suplimentară cu tehnică 
de calcul...".

Dar iată că, in același timp, în 
alte unități în loc de justificări, 
cadrele de conducere,' împreună 
cu organizațiile de partid au de
clanșat acțiunea de întocmire a bu
getelor pe secții și ateliere, izbutind 
să rezolve cu bune rezultate această 
problemă de fond a noului meca
nism economico-financiar. In esență, 
este vorba de un instrument care 
permite fiecărui conducător de secție 
sau atelier, pînă în locul de muncă, 
să cunoască sarcinile ce revin colec
tivului din subordinea sa in dome
niul reducerii cheltuielilor de pro
ducție, și îndeosebi a celor materia
le, și în privința îndeplinirii planu
lui producției-marfă. Și nu numai 
să cunoască aceste sarcini, ci să ur
mărească îndeplinirea lor, detaliat, 
operativ, pas cu pas, pe măsura rea
lizării producției fizice. Unul din nu
meroasele exemple pozitive de acest 
fel l-am întilnit la Combinatul de 
articole tehnice de cauciuc din Pi
tești. Interlocutorul nostru este tova
rășul ION BICA, contabil-șef al com
binatului.

— în elaborarea bugetelor pe sec
ții și ateliere, consiliul oamenilor 
muncii a pornit de la ideea ca fie
care inginer, maistru sau șef de echi
pă din secțiile de producție să aibă 
la dispoziție datele necesare pentru 
organizarea pe principii economice a 
activității productive din perioada 
respectivă. Altfel spus, să gindească 
problemele tehnice in strinsă legă
tură cu aspectele economico-finan
ciare. Pentru aceasta producția netă 
a fost planificată pe fiecare unitate 
fizică de produs ; de asemenea, a fost 
stabilită ponderea fabricației fiecă
rui produs la realizarea producției 
nete planificate pentru fiecare atelier 
sau secție. Aceasta permite factori
lor de conducere de la nivelul sec
ției și atelierului nu numai să orga
nizeze realizarea planului la fiecare 
sortiment, ci și să ia măsuri pentru 
depășirea sarcinilor de plan la aces
te sortimente care „conțin" un vo
lum mai mare de producție netă.

— Nu există riscul de a se fabrica 
In plus sortimente de care nu ar fi 
nevoie 7

— Nicidecum. Producția netă pe 
produs este astfel calculată incit să 
stimuleze fabricarea acelor sorti
mente care au desfacere asigurată, 
deci de care este mare nevoie in 

economie ; și, totodată, să determi
ne orientarea eforturilor de reducere 
a consumurilor materiale cu precă
dere asupra unor asemenea sorti
mente. Dealtfel, indicatorii din bu
getele secțiilor și atelierelor sînt co
relați cu indicatorii din sistemul de 
retribuire în acord * global. Pj-actic 
deci, conducerea combinatului ac
ționează asupra activității productive 
nu prin metode administrative, ci 
prin pîrghii economice care cointe
resează muncitorii și specialiștii în 
obținerea unor rezultate economico- 
financiare cit mai bune.

— Este dificilă munca de elabora
re a bugetelor pe secții și ateliere 7

— Desigur, nu este ușor să elabo
rezi asemenea lucrări. Dar merită, 
întreaga această muncă se efectuea
ză în compartimentul financiar-con- 

La Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc Pitești

tabil al combinatului cu personalul 
existent. După ce au intrat „in singe", 
operațiile financiar-contabile respec
tive se realizează fără probleme deo
sebite. La nivelul secției sint suficienți 
cițiva indicatori de bază : producția- 
marfă, costurile totale pe articole de 
calculație, costurile materiale, bene
ficiile aferente producției-marfă fa
bricate și producția netă. La rindul 
său, economistul secției defalcă la ni
velul atelierului doi indicatori : pro- 
ducția-marfă și costurile totale direc
te pe articole de calculație. Desigur, 
'dacă am avea un calculator, alta ar fi 
situația, am reuși o evidență strictă, 
zi de zi, a consumurilor materiale.

— Cum se urmărește realizarea 
acestor bugete 7

— în cadrul secției, șefii de atelie
re raportează decadal, pe bază de date 
operative, îndeplinirea sarcinilor din 
bugete. Aceste date se centralizează 
și la nivelul combinatului pentru o 
urmărire operativă a evoluției indi
catorilor economico-financiari. Dar. 
lunar, secția raportează realizarea bu
getelor prin postcalcul, în raport cu 
indicatorii stabiliți. Și ce analize 
urmează după aceea I La noi s-a 
stabilit ca regulă de fier ca la fieca
re ședință a consiliului oamenilor 
muncii primul punct al ordinii de zi 
să fie analiza execuției bugetului de 
venituri și cheltuieli. Este și normal să 
fie așa. Dealtfel, concepția după care 
ne conducem este aceea că șeful de 
secție, respectiv de atelier, este ges
tionarul de drept și de fapt al tutu
ror bunurilor materiale existente in 
subunitatea pe care o coordonează.

Deci, orice material este introdus 
într-o secție numai după ce șeful 
acestei secții a contrasemnat fișa- 
limită de materiale. Nu este un act 
formal, ci șeful de secție știe că. oda
tă ce a semnat, răspunde de modul 
în care este consumat materialul res
pectiv.

— Dacă șeful de secție este ges
tionarul materialelor, ce răspundere 
au muncitorii și celelalte cadre din 
conducere față de cerința utilizării 
economicoase a acestora 7

— Vă asigur că dacă șeful de secție 
sau atelier simte răspunderea pentru 
soarta materialelor, știe el să-și or
ganizeze activitatea astfel ca nimeni 
să nu-și permită risipa.

— în ce măsură s-a dovedit efi
cientă utilizarea bugetelor pe secții 
și ateliere 7

— Bunăoară, în primul trimestru al 
acestui an am întîmpinat mari greu
tăți in aprovizionarea cu o serie de 
materiale și, din această cauză, nici 
nu ne-am putut realiza planul la 
producția-marfă. Iată însă că. in a- 
ceste condiții, la nivelul secțiilor și 
atelierelor s-a declanșat o amplă ac
țiune de valorificare superioară a 
materialelor de care dispuneam și de 
reducere a consumurilor materiale, 
fabricindu-se mai multe produse ce 
„incorporau" o producție netă mai 
mare. Așa am reușit să reducem cu 
8,2 lei cheltuielile materiale plani
ficate la 1 000 lei producție-marfă și 
am obținut peste prevederi o produc
ție netă de 638 000 lei și am putut să 
constituim integral fondul de retri
buire a personalului muncitor.

...Intrerupem aici discuția și tre
cem împreună cu contabilul-șef 
prin secțiile de producție. Atelie
rul furtune. De după o mașină 
auzim cum un muncitor mai vîrstnic 
il muștruluiește pe unul mai tinăr : 
„Măi Vasile, ia iute resturile astea și 
du-le la «refolosibile» ! Nu vezi c-a 
venit din nou tovarășul «Producție 
Netă- 7“ într-adevăr, aveam să ne 
convingem : și contabilul-șef, pore
clit „Producție Netă" pentru perse
verența cu care impune respectarea 
acestui indicator, și ceilalți factori 
de conducere din întreprindere, ac
tiviștii comitetului și organizațiilor 
de partid trec des prin secții, prin
tre oameni, discută cu ei.

Un test printre muncitorii de la 
atelierul furtune este edificator în 
privința modului în care oamenii în
țeleg și aplică noul mecanism econo

mico-financiar : Din 10 oameni în
trebați care este costul tipului de 
furtun pe care îl realizează și valoa
rea manoperei proprii, 9 răspund co
rect. Tehnicianul Emil Cocoș, șeful 
atelierului, cunoaște și el care este 
valoarea producției-marfă planifica
te pe luna respectivă, precum și ni
velul maxim admis al costurilor. „S-a 
strîns foarte mult «șurubul» consumu
rilor, ne spune tovarășul Cocoș. în u- 
nele cazuri am ajuns să, realizăm o tonă 
de produse cu pierderi tehnologice 
de numai 20 kg. Dar se poate eco
nomisi și mai mult. în această pri
vință nu-i suficient să-i spui omptai 
o dată ce are de făcut. Mai alesin 
rindul celor mai tineri trebuie să 
cultivi cu mare atenție spiritul gos
podăresc, să le explici mereu, pînă 
le intră in obișnuință, să fie atenți 
la procesul tehnologic pentru a nu 
rebuta produsele și a nu risipi ma
terialele, să depună în conteinere 
materialele refolosibile. Acum ne 
orientăm în mod deosebit spre spo
rirea valorii producției noastre prin 
realizarea unor produse mai comple
xe și spre asimilarea unor produse 
în vederea reducerii importului. Și, 
ceea ce este mai important, căutăm 
să facem totul cu mijloacele tehnice 
de care dispunem". Nu sînt vorbe 
goale. Dealtfel, în carnetul de repor
ter notăm multe, foarte multe exem
ple care îi adeveresc spusele.

— Tovarășe contabil-șef. am fost 
prin mai multe întreprinderi în care 
„omologi" ai dv. au afirmat că o 
asemenea defalcare » și urmărire a 
bugetelor este fie imposibilă, fie 
ineficientă. Dar în combinatul al 
cărui contabil-șef sînteți lucrurile 
stau altfel. Nu s-ar putea ca expe
riența de aici să „migreze" și în alte 
locuri 7

— Ca să nu lungim vorba : dacă 
mai intilniți pe unde mergeți un 
contabil-șef care spune că nu poate 
realiza conducerea prin bugete a ac
tivității economice, nu-i mai ascultați 
argumentele. Sugerați-i să vină Ia 
noi, să vadă ce și cum am făcut, să 
discute cu factorii de conducere din 
combinat, din secții și ateliere. Nu 
avem pretenția că ceea ce am făcut 
este nemaipomenit, dar acționăm pe 
o cale care ne permite utilizarea cu 
succes a pirghiilor noului mecanism 
economico-financiar.

în rindurile de față, să recunoaș
tem, n-am reușit să prezentăm decit 
citeva repere ale modului în care s-a 
organizat aplicarea noului mecanism 
economico-financiar la Combinatul 
de articole tehnice din cauciuc din 
Pitești. Dar contabilul-șef al acestei 
unități a lansat o invitație la schimb 
de experiență. Cine ii va da curs 7

Comeliu CÂRLAN 
Gheorghe CÎRSTEA

Noul centru civic al municipiului Slatina

PENTRU REALIZAREA Șl DEPĂȘIREA SARCINILOR DE PLAN PE ANUL 1981

înalte distincții9 
fruntașe9

Consiliile populare au desfășurat în 
anul 1981 o amplă activitate de mo
bilizare a colectivelor de muncă și 
a cetățenilor din toate localitățile 
patriei noastre pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor ce le revin din 
planul de dezvoltare economico-so- 
cială. Prin măsurile luate s-au asigu
rat utilizarea mai bună a capacități
lor de producție, a utilajelor și a 
forței de muncă, identificarea și va
lorificarea de noi resurse interne, re
ducerea consumurilor de combustibili, 
carburanți, energie electrică» și ma
terii prime, aplicarea noului me
canism economico-financiar în siste
mul consiliilor populare.

Rezultate bune s-au obținut în rea
lizarea și darea în folosință a locu
ințelor, in producția fizică și netă 
industrială, prestările de servicii că
tre populație, livrările de mărfuri 
către fondul pieței și sporirea bene
ficiilor. care au condus la depășirea 
veniturilor la bugetele locale. Tot
odată, în cadrul întrecerii socialiste 
s-au realizat numeroase lucrări și 
obiective pentru ridicarea nivelului 
edilitar-gospodăresc și înfrumuseța
rea localităților, din contribuția bă
nească și munca patriotică a cetățe
nilor.

Pentru rezultatele deosebite obți
nute în anul 1981 in întrecerea so
cialistă între consiliile populare mu
nicipale, ale sectoarelor municipiului 
București, orășenești și comunale, pe 
locurile fruntașe în întrecere s-au 
situat : pe locul I : consiliile popu
lare ale municipiilor Constanța și 
Slatina, orașelor Costești, județul Ar
geș, și Panciu, județul Vrancea, co
munelor Pucheni, județul Dîmbovița, 
Ianca. județul Olt, Sînpetru, județul 
Brașov, Ovidiu, județul Constanta, 
Sanislău, județul Satu Mare, Pătulele,

acordate consiliilor populare 
în întrecerea socialistă
județul Mehedinți. Dumbrăveni, ju
dețul Suceava, Jilava, sectorul agri
col Ilfov, subordonat municipiului 
București, Grivița, județul Ialomița, 
Răcăciuni, județul Bacău, Priboieni, 
județul Argeș ; pe locul II: consiliile 
populare ale municipiilor Baia Mare, 
Cluj-Napoca și Alba Iulia. Consiliul 
popular al sectorului 2, municipiul 
București, consiliile populare ale 
orașelor Mărășești, județul Vrancea, 
și Băile Olănești, județul Vîlcea.-con- 
siliile populare ale comunelor Schela, 
județul Galați, Ighiu, județul Alba, 
Peregu Mare, județul Arad. Dăeni, 
județul Tulcea, Drăgănești-Vlașca, 
județul Teleorman. Stăuceni, județul 
Botoșani, Bivolari, județul Iași, Ro- 
zavlea, județul Maramureș. Moldo
veni, județul Neamț, Berceni, jude
țul Giurgiu ; pe locul III : Consiliul 
popular al sectorului 5, municipiul 
București, consiliile populare ale mu
nicipiilor Botoșani și Dej, consiliile 
populare ale orașelor Dorohoi. jude
țul Botoșani, și Slănic-Moldova, ju
dețul Bacău, consiliile populare ale 
comunelor Nojorid, județul Bihor, 
Gllmboca, județul Caraș-Severin, 
Crușeț, județul Gorj, Zagra, județul 
Bistrița-Năsăud, Bechet, județul Dolj, 
Brateiu, județul Sibiu. Perienl, ju
dețul Vaslui, Dragalina, județul Că
lărași, Lovrin, județul Timiș, Hodac, 
județul Mureș ; pe locul IV : Consi
liul popular al sectorului 3. munici
piul București, consiliile populare 
ale municipiilor Buzău și Bîrlad, 
consiliile populare ale orașelor Paș
cani și Tîrgu Frumos, județul Iași, 
consiliile populare ale comunelor 
Catalina, județul Covasna, Cîmpi- 
neanca, județul Vrancea, Prundeni, 
județul Vilcea, Rușețu, județul Bu
zău, Chiscani. județul Brăila, Nuș- 
falău, județul Sălaj, Rîu de Mori, ju
dețul Hunedoara, Rișca, județul Cluj, 

Valea Călugărească, județul Prahova, 
Lăzarea, județul Harghita ; pe locul 
V : consiliile populare ale municipi
ilor Iași, Bacău, Bistrița, Sighetu 
Marmației, consiliile populare ale 
orașelor Cîmpulung Moldovenesc, ju
dețul Suceava, Titu, județul Dîmbo
vița, și Zlatna, județul Alba; pe lo
cul VI : consiliile populare ale ora
șelor Mangalia, județul Constanta, 
Săveni, județul Botoșani. Hîrșova, 
județul Constanța ; pe locul VII : 
consiliile populare ale orașelor Si
naia, județul Prahova. Cimpia Tur- 
zii, județul Cluj, Victoria, județul 
Brașov ; pe locul VIII : consiliile 
populare ale orașelor Drăgășani, ju
dețul Vilcea, Cavnic, județul Mara
mureș, Beclean, județul Bistrița-Nă- 
săud ; pe locul IX : Consiliul popu
lar al orașului Topoloveni, județul 
Argeș ; pe locul X : Consiliul popular 
al orașului Tirgu Cărbunești, județul 
Gorj ; pe locul XI : consiliile popu
lare ale orașelor Nădlac, județul 
Arad, și Jibou, județul Sălaj.

Pentru rezultatele deosebite obți
nute în anul 1981 in întrecerea socia
listă între consiliile populare muni
cipale ale sectoarelor municipiului 
București, orășenești și comunale 
privind îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan, social-cultunale. buna 
gospodărire și înfrumusețare a loca
lităților, prin Decret prezidențial au 
fost conferite „Ordinul Muncii" cla
sa I — consiliilor populare care s-au 
clasat pe locul I ; „Ordinul Muncii" 
clasa a Il-a — consiliilor populare 
care s-au clasat pe locul II ; „Ordi
nul Muncii" clasa a IlI-a — consili
ilor populare care s-au clasat pe lo
cul III, iar celor care s-au clasat pe 
locurile IV—XI — „Diploma de 
onoare". Prin același decret s-au 
acordat consiliilor populare fruntașe 
și premii în bani.
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DIFUZAREA FILMULUI Colocviul și festivalul national de poezie

operă de cultură și educare a spectatorului SCRIITORII Șl PACEA"
206 milioane de spectatori in 1981 : 

milioane de oameni care s-au îndrep
tat din proprie inițiativă spre spec
tacolul cinematografic, dar și mai 
multe milioane ce au fost atrași că
tre el și implicați într-un proces 
în care vizionarea nu mai era în- 
tîmplătoare, sporadică, variabilă în 
timp, impresionantă, ci regulată, du
blată cu o sistematică operă de in
formare și cultură cinematografică, 
de elevare a criteriilor și a gustului 
estetic. In această îmbunătățire a 
receptării un rol major îl are activi
tatea de difuzare și programare a fil
melor desfășurate la nivelul între
prinderilor și oficiilor județene de 
difuzare — de profil, a cinemato
grafelor, caselor de cultură, cămine
lor culturale. Multe asemenea ac
țiuni au loc în cadrul instituțiilor 
culturii de masă, organizate și des
fășurate pe baza amplelor programe 
de educație din Festivalul național 
„Cîntarea României". Urmărindu-se 
stimularea acestei activități, apte să 
lărgească audiența filmului și să ri
dice rentabilitatea spirituală a fiecă
rui bilet, au fost inițiate atît o în
trecere socialistă, organizată în co
laborare cu Uniunea sindicatelor din 
învățămînt. știință și cultură, cit și 
un concurs republican cu premii 
pentru intensificarea difuzării cultu
rii prin filmul românesc — expresie 
a strădaniei C.C.E.S., cu participarea 
directă a Asociației cineaștilor.

Pentru a stimula și mai departe 
randamentul întrecerii, festivitatea 
de premiere a fost dublată de o 
consfătuire, ce a avut loc recent la 
Timișoara. Consfătuirea a fost me
nită să generalizeze experiențele po
zitive, să permită un schimb metodo
logic, să concentreze un număr mare 
de propuneri generoase. La această 
Intîlnire, organizată de Centrala 
„România-film" și Asociația cineaști
lor, sub egida C.C.E.S., au participat 
numeroși lucrători din rețeaua difu
zării, președinți al comitetelor jude
țene, o delegație a Asociației cineaș
tilor, condusă de președintele ei. Ion 
Popescu Gopo, din care au făcut par
te aproximativ 30 de regizori, scena
riști. operatori, conducători ai caselor 
de filme și. alături de ei. cineaști 
amatori.

Cu toții și-au dat intîlnire Ia Ti
mișoara. oraș în care întreprinderea 
și oficiul de difuzare cinematografi
că au ciștigat locul intîi la concursul 
amintit. Distincția reflectă, incontes
tabil, avantajul unui climat. Chiar 
în zilele consfătuirii, la Timișoara 
avea loc un festival al cineamatorilor 
din întreaga țară, „Secvența timișană

LA SATU MARE ; Schimb de experiența interjudețean
pe teme ale propagandei de partid

tv
PROGRAMUL 1

20,25
20.45
21,00

de experiență au fost 
referate grupate pe 

Căi și modalități de 
propagandei 

desfă-

instruirii;’; * sjșțematice.; a 
le propagandiști la nive-

Natalia STANCU

se

în
la

Fotografie de familie 
de Tia PELTZ

Octavia Nuțiu și Gheorghe Strete 
expun numeroase lucrări inspirate 
din activitatea oamenilor muncii. 
(Gh. Giurgiu),

tn zilele de 27—28 aprilie, la Satu 
Mare s-a desfășurat sub egida Sec
ției de propagandă a C.C. al P.C.R. 
un schimb de experiență interjude
țean pe tema : „Preocuparea orga
nelor și organizațiilor de partid pen
tru perfecționarea propagandei prin 
conferințe și creșterea sferei de cu
prindere a acesteia". Au luat parte 
șefi ai unor secții de propagandă de 
la comitete județene de partid, di
rectori de cabinete județene pen
tru activitatea ideologică și politico- 
educativă, secretari ai unor comite
te 5 municipale șiț orășenești de j£ar*-  
tid, propagandiști, alți activiști de 
partid din județele Arad, Bihor, Bis- 
trița-Năsăud, Mureș, Hunedoara, Ma
ramureș, Sălaj, Satu Mare. In cadrul

Îl,00 Telex
1,05 o profesiune pentru viitor 

Unde vă puteți pregăti pentru me
seriile agriculturii ?

11,35 Publicitate
11,45 Film serial : „Lumini șl umbre” 

(Episodul 7)
12,40 „De cind mă știu, eu clnt Româ

nia"
13,00 închiderea programului
16,00 Tinerii satului — oameni al satului 

(Reportaj realizat în comuna Co- 
slmbești)

16,20 Viața culturală
16,45 Japonia (imagini contemporane) 
17,05 Studioul tineretului

1 Mai — Ziua muncii
2 Mai — Ziua tineretului

TELEORMAN. Secția de pro
pagandă a Comitetului județean de 
partid a organizat la Alexandria o 
dezbatere pe tema „Forțe și me
tode folosite în activitatea de edu
care materialist-științifică a elevi
lor, a oamenilor muncii". Au parti
cipat cadre didactice universitare, 
directori de școli și secretari ai or
ganizațiilor de partid din unitățile 
de invățămint. (Stan Ștefan).

BISTRIȚA-NĂSÂUD. 
prezența unui numeros public,
Filiala Arhivelor Statului din Bis
trița s-a desfășurat simpozionul cu 
tema : „Ștefan cel Mare, o perma
nență a istoriei noastre", dedicat 
împlinirii a 525 de ani de la urca
rea pe tronul Moldovei a străluci
tului domnitor. (Gheorghe Crișan).

CLUJ k® Cluj-Napoca s-a în
cheiat cea de-a 12-a ediție a Festi
valului de creație și artă interpre
tativă „Primăvara studențească". 
Au participat formații de muzică 
ușoară, brigăzi artistice, grupuri 
folclorice, formații corale și ansam
bluri folclorice și de teatru, inter- 
preți de muzică cultă, formații de 
dansuri moderne. Cele mai bune 
formații și interpreți au participat 
la spectacolul de gală al festivalu
lui. (Alexandru Mureșan).

IALOMIȚA. In cadrul actlu* 
nllor desfășurate sub genericul „Pe 
drumuri de lumină", la Casa de 
cultură a tineretului din Slobozia, 
la casele de cultură, cluburile și 
căminele culturale din localitățile 
ialomițene au avut loc expuneri, 
simpozioane, comunicări științifice, 
concursuri „Cine știe, cîștigă". dia
loguri ale tinerilor cu personalități 
de prestigiu ale istoriei, culturii și 
artei românești. (Mihai Vișoiu).

MUREȘ. In cinstea zilei de 
1 Mai, la sediul Asociației artiști
lor plastici amatori din Tirgu Mu
reș a fost vernisată o expoziție de 
pictură și metaloplastie la care

’82“, care dorea să marcheze nu atît 
jubiliar, cit creator faptul că aici a 
luat naștere, cu 25 de ani în urmă, și 
a ființat continuu și cu succes nedez
mințit primul cineclub din tară — 
„C.F.R. Timișoara". In vecinătatea 
lui imediată au apărut cineclubul 
„Constructorul", al Trustului de con- 
strucții-montaj Timișoara (vechi de 
12 ani). De asemenea, numeroase 
cercuri de cinefili, cenacluri de cul
tură cinematografică : „Construc
torul", „Cineforum" (organizat de 
șapte ani la Clubul presei). Premiul 
intîi, în domeniul la care ne refe
rim, este totodată dovada unei munci 
care, așa cum arătau Mircea Andrei, 
directorul întreprinderii județene 
Timiș, și Vasile Tudosie, șeful Oficiu-

Pe marginea unei consfătuiri cu factori 
din rețeaua difuzării filmelor

cei din județele

lui teritorial al difuzării filmului din 
Timișoara, a presupus energie, pa
siune în organizarea unor festivaluri, 
a unor „zile", concursuri, medalioa
ne, cicluri pe vîrste, profesii, in to
tal peste 7 250 de acțiuni. Ele au dus 
la sporirea vitezei de circulație a 
filmului, la îmbunătățirea indicelui 
de frecventă.

Inimoșii difuzori al filmului de la 
Timișoara, ca și 
Dîmbovița, Dolj, București (de ase
menea premiați) 
Iași, Hunedoara 
clasamentului) au impulsionat un fe
nomen nou ca amploare — pătrunde
rea filmului Ia locul de muncă — 
procedeu ce se cere extins. „Carava
nele" cinematografice s-au deplasat 
în întreprinderi, pe platforme indus
triale, in mine (în Valea Jiului — 
chiar de 4 ori. la cele 4 schimburi din 
aceeași zi), în I.A.S.-uri, S.M.A.-uri, 
C.A.P.-uri, în facultăți, licee, grădi
nițe, proiectînd între schimburi, in 
pauze, secvențe din pelicule artistice 
aparținînd unor cicluri, ilustrînd tre
cutul de luptă al poporului, realiză
rile spirituale ale anilor socialismu
lui ; filme documentare si de anima
ție.

S-a înțeles astfel că difuzarea fil
mului trebuie integrată în ansam
blul activităților cultural-educative 
ale Festivalului național „Cîntarea 
României" și glndită ca o compo
nentă a operei de educație spiritua
lă a maselor largi de oameni al 
muncii ; de unde și Imperativul per-

sau din Vrancea, 
(situați în fruntea

schimbului 
prezentate 
două teme

' sporire a contribuției 
de partid prin conferințe, 
șurate de grupurile de propagandiști 
ai comitetelor județene de partid, la 
cunoașterea și aplicarea în viață a 
hotăririlor de partid și de stat, a 
orientărilor și indicațiilor cuprinse 
in expunerile și cuvîntările tovară
șului Nicolae Ceaușescu și Expe
riența comitetelor județene, munici- 

și orășenești de partid. In or- 
«ganizarea i 
grupurilor de propagândil
Iul organelor respective de partid. 
(Octav Grumeza).

închiderea programului
Telejurnal
9 în întîmpinarea zilei de 1 Mal 
Actualitatea economică
Semnături in cartea munci!
Virtuozi al instrumentelor popu
lare

21,10 Clasa muncitoare — la Înălțimea 
misiunii sale istorice

21,35 Muzica și poezia care ne-au Însoțit 
istoria

22,00 Telejurnal
22,15 Din clntecele șl dansurile po

poarelor
PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal

■ tn Intimplnarea zilei de 1 Mal
20,25 Concertul orchestrei simfonice 

Radiotelevizlunll române
22,00 Telejurnal
22,15 Concertul orchestrei simfonice a 

Radiotelevizlunll române 
(Partea a Il-a)

VASLUI.In sala •’Arta*a Mu_ 
zeului județean de istorie s-a des
chis expoziția de pictură a artistei 
Elena Filip din Iași, laureată a 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Slnt expuse peste 60 de 
lucrărj — portrete, flori și peisaje. 
(Petru Necula).

COVASNA. în comuna Vlr" 
ghiș a avut loc intîlnirea tradițio
nală a formațiilor corale. Anul a- 
cesta, în afară de corurile din ju
dețul Covasna, au participat și for
mații din județele Brașov și Har
ghita. (Pâljănos Maria).

ȚJLCEA cadrul etapei de 
masă a Festivalului național „Cln- 
tarea României", Consiliul județean 
de educație politică și cultură so
cialistă a organizat pentru elevi și 
cadrele didactice un ciclu de 
manifestări cultural-educative in 
școli, licee, la case ale pionierilor 
și șoimilor patriei, la casele de cul
tură și căminele culturale din loca
litățile județului. Manifestările s-au 
desfășurat sub genericul „Săptă- 
mina cultural-educativă a școlii tul
cene" și a cuprins simpozioane, 
dezbateri, expuneri pe diferite teme 
urmate de spectacole artistice sus
ținute de elevi și cadre didactice. 
(Neculai Amihulesei).

HUNEDOARA. La clubul 
„Siderurgistul" din Hunedoara a 
avut Ioc faza republicană a concur
sului „Hermes ’82“ pentru brigăzi 
artistice, grupuri de satiră și umor 
și montaje literare din unitățile din 
domeniul comerțului. S-a eviden
țiat montajul literar-muztcal-core- 
grafic „Memoria pămîntului stră
moșesc", prezentat de formația ar
tistică din orașul Brad, (Sabin 
Cerbu). 

fecționării conținutului activității 
educative. O sarcină elementară a 
difuzorilor este aceea de a face totul 
pentru valorificarea peliculelor ce le 
sînt trimise. Această datorie nu este 
incompatibilă cu implicarea mai vie 
a celor din rețeaua difuzării și va
lorificării în stimularea unei selecții 
mai exigente sau a unei creații na
ționale mai angajate, mai respon
sabile.

„Pe ce căi ?“ — este întrebarea 
care a generat cele mal numeroase 
răspunsuri la consfătuirea de la Ti
mișoara. S-a remarcat, de pe poziția 
de activist cultural și politic a lu
crătorului din cinematografie, nevoia 
stringentă a unor filme artistice de 
actualitate mai direct inspirate din 

realitățile morale și idealurile oame
nilor, a unor documentare și științi
fice „la zi,“ care să satisfacă impera
tivele actualității, să sprijiife activi
tatea de propagandă. Au fost semna
late ca nefirești (cu toate greutățile 
obiective) intîrzierile de tiraj (de doi 
ani) la filme ce răspundeau unor co
menzi sociale imediate (așa cum sub
linia Virgil Calotescu).

Un salt al ultimei perioade și un 
progres sensibil al anului 1981 : s-a 
îmbunătățit calitatea contactelor din
tre creatori și spectatori, pretu
tindeni în țară. în acest sens s-a in
sistat pe rolul important pe care-1 
are o lansare corespunzătoare, simul
tan în toate marile centre ale țării 
(ceea ce presupune un număr mai 
mare de cdpii), făcută nu improvizat 
sau festivist, ci în cunoștință de cau
ză, însoțită de afișe concludente și a- 
trăgătoare, sprijinită de comentarii 
critice limpezi, axate pe criterii de 
valoare ferme, unitare, (E. Horowitz 
— Hunedoara) ; de asemenea, rolul 
dezbaterilor frecvente, al simpozioa
nelor și proceselor cinematografice. 
Ca predilecție tematică și de gen, 
s-a relevat interesul pentru comedie. 
S-a subliniat interesul mai mare ca 
oricînd față de filmele inspirate din 
adevărurile, realizările și idealurile 
actualității. S-a argumentat nevoia 
unor creații de valorare, 'paralel cu 
cea a unor câpii și a unor condiții 
tehnice de proiecție bune. In chip fi
resc, referințele la nivelul publicului 
de azi. cu mult mai înalt decît cel de

Cele patru secțiuni ale noii cărți 
pe care ne-o propune profesoara 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga cores
pund în mare măsură punctelor 
cardinale ale preocupărilor sale, 
relevîndu-i, simultan, profilul de 
adincime al personalității pe care 
o întruchipează. Astfel, prima din
tre ele, intitulată Portrete pentru 
o istorie a culturii române, relie
fează mai vechile și aproape obse
sivele sale cercetări de această na
tură, menite a pune în valoare con
tribuțiile noastre specifice la cul
tura umanității, modul propriu de 
a recepta tot ce e semnificativ și 
creator pe alte meridiane. Patosul 
cu care iși desfășoară argumenta
ția, fie că este vorba de umanismul 
de dimensiuni europene al lui Do- 
softei, de relevarea genialității lui 
Eminescu în timp și spațiu națio
nal, de Sadoveanu, văzut ca mag 
al întelepciunilor tradiționale, de 
Nicolae Iorga, Arghezi, Călinescu, 
Philippide, Emil Botta, loan Ale
xandru, ori de Martha Bibescu, 
Ana de Noallles, Elena Văcărescu, 
George Uscătescu și de alții — 
pune imediat cititorul In stare de 
vibrație, stimuiîndu-i mîndria, me
reu verificabilă, de a aparține unei 
culturi organice, vechi și constant 
în slujba marilor idealuri ale omu
lui de aici și de pretutindeni. Ata
șamentul față de ideile exprimate 
sporește și prin aceea că autoarea 
le compară și contextează amplu, 
la obiect, subliniindu-le și pe 
această cale viabilitatea. Astfel se 
face că atunci cind vorbește de vo
cația europeană a cutărei sau cu- 
tărei mișcări culturale naționale, 
de complexitatea și originalitatea 
unor personalități precum cele de 
mai sus sau Cantemir. Eliade Ră- 
dulescu. Ion Ghica. Voiculescu ori 
Tudor Vianu, afirmațiile devin 
imediat dovezi, iar acestea repere 
pentru noi investigații. Darul de a 
susține și verifica perenitatea prin 

^contemporaneitate, de a face ca 

acum două-trei decenii, au fost frec
vente (regizorul Timotei Ursu, direc
torul. întreprinderii din Cluj-Napoca, 
L. Prodan). S-au formulat cerințele 
și exigențele accesibilității (Geo Sai- 
zescu), ale unor experimente crea
toare cu adevărat de „limbaje", in 
care originalitatea să nu excludă ca
pacitatea de comunicare, (Gheorghe 
Vitanidis). Adeziunea sau reacția ne
gativă a publicului constituie indicii 
de cea mai mare însemnătate în ju
decata critică și în producția ulte
rioară. în acest sens, inițierea unor 
anchete sociologice este mai mult de- 
cit necesară (Adrian Petringenaru). 
„lntîlnirile, dezbaterile, dezvăluind 
perspectiva beneficiarului, sint un 
prilej de verificare, clarificare, de 
accentuare a simțului de răspundere 
al creatorului" — spunea Lucia Ol- 
teanu — directoare la Studioul „Ani- 
mafilm".

Pentru a determina apariția unei 
noi pelicule inspirate din orizontul 
de lucru, de gîndire și simțire al mi
nerilor, cei din județul Hunedoara 
(cum arăta Rafila Iacob, președinta 
comitetului județean de cultură șl 
educație,socialistă) au invitat special 
în mijlocul minerilor pe Francisc 
Munteanu și David Reu. Pentru a 
dezbate mai aplicat problemele fil
mului românesc, Gh. Vitanidis a 
avansat propunerea renașterii, prin- 
tr-o inițiativă județeană, a Festiva
lului național al filmului.

„N-am realizat de mult un film de 
talia -Dacilor» și a lui «Mihai Vitea- 
zuț» ori o comedie de hazul și popu
laritatea lui «Păcală». De ce să-l a- 
ducem pe ecrane numai pe Piedone 
și nu pe Gruia lui Novac, de ce «co
misari italieni» cind avem atîția eroi 
legendari și eroi ai zilelor noastre ?“ 
— se întreba C. Boeriu (Brașov) — 
atrăgînd atenția că putem concepe 
filme dintre cele mai variate, inclu
siv din sfera celor deconectante, de 
acțiune, inspirîndu-ne din universul 
și realitățile românești.

La intîlnirea de la Timișoara s-a 
făcut adesea auzită, ca un apel adre
sat cineaștilor, chemarea de a se a- 
pleca mai insistent asupra unor ca
tegorii umane mai variate, cu deose
bire asupra tinerilor, de a face din 
film un puternic mijloc de educa
ție revoluționară, de formare a o- 
mului nou, cu înalte însușiri etice, de 
a releva și pune in valoare procesul 
formării conștiinței socialiste în crea
ții emoționante și convingătoare, a- 
semenea creații asigurând eficiența 
educativă a celei de-a șaptea arte.

marile personalități să participe la 
prezentul nostru cultural și chiar 
mai cuprinzător, luminîndu-1 și 
slujindu-i ca modele călăuzitoare, 
vine să amplifice dimensiunile 
acestor portrete și să atragă vigu
ros atenția asupra necesității cu 
adevărat imperioase a unei istorii 
contemporane a culturii române, 
văzută măcar în desfășurările și 
semnificațiile ei majore. >

Secțiunea următoare a acestor 
definitorii itinerare prin cultură 

Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA:

„Itinerarii prin cultură“
4

relevă cealaltă latură caracteristi
că a profilului autoarei, anume 
aceea de specialistă în literatura 
universală și comparată. Specialis
tă însă din unghiul culturii națio
nale, incit studiile sale implică de 
la sine și ideea de participare ro
mânească la universitate. De ace
ea, fie că scrie despre Montaigne, 
Shakespeare, Lessing 
seau, despre Rilke, 
telor în romantism 
expresionism, opiniile 
mereu ale unui om al acestor pă- 
minturi și al acestei culturi, fără 
insă ca astfel punctele de ve
dere să se îngusteze, recepția să 
fie mai puțin interesantă, valoarea 
contribuțiilor diminuată, ci dimpo
trivă. Căci, ca oriunde și oricînd 
în critică, nu impresionează pe ni
meni un portret robot al unui scrii
tor sau artist, ci modul cum este 
Înțeles acela de cineva dintr-un 
anume spațiu și moment al cultu
rii umane. Este cealaltă cale de a

sau Rous- 
dialogul ar- 
orî despre 

propuse sint

Miercuri, 28 aprilie, la Timișoara 
au continuat manifestările din ca
drul Colocviului și festivalului na
țional de poezie „Scriitorii și pa
cea", la care participă poeți, pro
zatori, dramaturgi, critici literari, 
reprezentind toate asociațiile de 
scriitori din țara noastră. Oaspeți ai 
colectivului de muncitori și specia
liști de la întreprinderea de aparate 
electrice de măsură din Timișoa
ra, ei s-au lntilnit apoi cu cadre 
didactice, studenți și elevi de la Fa
cultatea de filologie și liceele „C.D. 
Loga", pedagogic, de filologie-isto- 
rie, „Nikolaus Lenau" (cu limba 
de predare germană), maternatică- 
tizică nr. 2 (cu limba de predare 
maghiară), agroindustrial. De ase
menea. au vizitat expoziția „Reali
zări ale economiei județului Timiș".

In sala de conferințe a hotelului 
„Continental" au continuat dezba
terile din cadrul Colocviului națio
nal „Scriitorii și pacea". In cuvin- 
tul lor, Mircea Tomuș, Mihai Un- 
gheanu. Ion Hobana, Ion Arieșanu, 
Ion Drăgănoiu, Nicolae Barbu. Haj- 
du Gydzo, Cornel Ungureanu, Ma
rin Sorescu, Mircea Iorgulescu, 
Marcel Pop Comiș, Platon Pardău, 
Dan Târchilă, Adrian Păunescu, 
Mihai Sin, Voislava Stoianovici, 
Paul Miclău, Traian Iancu. Toma 
George Maiorescu au exprimat de
plina adeziune la strălucita inițiati
vă de pace a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. hotâ- 
rirea de a pune întreaga forță a 
talentului, puterea cuvintului scris 
In slujba cauzei păcii, a vieții pe 
Pămint

In încheierea dezbaterilor au 
luat cuvîntul Constantin Potîngă, 
secretar al Comitetului județean

trează că 
prețioase

In sala Galeriilor de 
tă ale municipiului 

București vizitatorul este 
intimpinat de exuberanța 
stenică a unui spațiu plin 
de surprize colorate. Pa
nouri mari de pînză, pe 
care Tia Peltz (folosind o 
tehnică mixtă) a trasat, 
cu neostenita-i vervă, cu 
fantezie, ample compozi
ții, dezvăluie încă un as
pect al personalității a- 
cestei artiste.

Iar dacă pini acum au
toarea acestei noi -expo
ziții era cunoscută și 
apreciată pentru talen- 
tu-i de desenatoare, pen
tru pasiunea cu care ani 
de-a rândul a portretizat, 
cu duioasă ironie, chipuri 
de copii, ca și pentru ca
pacitatea de a fixa pri
veliști străbătute cu con
știința mereu 
ele pot oferi _ .... 
motive creației, de data 
aceasta panourile la care 
ne referim, situate la 
confluența graficii cu 
arta decorativă, ocupă 
locul preponderent Deși 
sfera Inspirației sale este 
Srientată cu precădere 

pre*  ZOne care 'aparțin 
(de această dată) etno
grafiei românești și stră
ine. lucrările materiali
zează totuși aceeași con
stantă dorință de a egala 
in lucrări o experiență 
umană cu prețul subli
nierii accentuate a carac
terului. al exagerării e- 
fectului. Culoarea izbuc
nește intensă, de o vio
lentă expresionistă une
ori. in aceste ansambluri 
de certă monumentalita
te a căror unitate apar
ține registrului tempera
mental, unui anumit mod 
personal de a înțelege și 
transpune observații, de 
a stiliza motivele studia
te. Prezenta caietului de 
schițe este vizibilă nu 
numai In seria de tușuri, 
ci mai ales în această ul
timă serie 
servația 
scene de 
biceiurilor 
bătorile 
iarnă. 
Orient fabulos, ale ora
șelor vechi au fost mate
rializate în imagini de 

de lucrări. Ob- 
atentă a unor 
carnaval, a o- 
legate de săr- 

tradiționale de 
aspecte ale unul

menține dialogul și de a ne implica 
efectiv in cultura europeană, rele- 
vîndu-ne-o pe a noastră, deopotri
vă ip originalitatea sa funciară și 
în competitivitatea ei participativă 
cu puncte de vedere noi despre va
lorile lumii. Nu atit raportările 
directe, relativ puține, ale scriito
rilor și gînditorilor străini la cultu
ra română, și invers, sînt hotărî- 
toare sub un asemenea unghi, cit 
tensiunea de ansamblu, subtexteie 
și modul de a-i citi și propune ci

titorului contemporan, căruia i se 
deschid astfel o perspectivă și o 
cale nouă de meditație asupra lu
mii și a chipului de a fi solidar cu 
dramaticul ei destin.

A treia secțiune a cărții, intitu
lată Miscellanea, exemplifică voin
ța și capacitatea autoarei de a par
ticipa la dialogul, in același timp 
integrator și diferențiator, al arte
lor. tensiune spirituală pe care o 
regăsim și in cărțile sale anterioare, 
fie că este vorba de Valori și echiva
lențe umanistice (1973), de Renaș
terea, umanismul și destinul arte
lor (1975), ori de admirabilul Pe
riplu umanistic de acum doi ani, 
în bună măsură carte pereche celei 
de față, aceea insumînd citeva din 
itinerarele și reflecțiile unui om de 
cultură, iar aceasta relevînd peri- 
plurile sale in chiar interiorul cul
turii și al artelor. Fie că este vorba 
de organizarea modernă a spațiu
lui Ia Brâncuși, de viziune și con
strucție în opera lui Pallady, de 

Timiș al P.C.R., și Dumitru Radu 
Popescu, președintele Uniunii scrii
torilor din Republica Socialistă 
România.

într-o atmosferă de puternică vi
brație și angajare patriotică, parti- 
cipanții la Colocviul național „Scri
itorii și pacea" au adoptat textul 
unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se spune : 
„Participantii la Colocviul și festi
valul național de poezie „Scriitorii 
și pacea", organizate la Timișoara, 
vă aduc profunde mulțumiri, vă ex
primă calda lor recunoștință pentru 
activitatea neobosită și clarvăzătoa
re pe care o desfășurat! în slujba 
cauzei nobile a păcii. Noi știm că 
încă din fragedă tinerețe ați mi
litat fără preget împotriva spec
trului amenințător al războiului. 
Apelul pentru dezarmare și pace 
al Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste din România, sinteză 
a concepției Dumneavoastră de un 
înalt umanism privind relațiile 
dintre state, reflectă marea răspun
dere față de prezentul și viitorul 
lumii in care trăim. Marile mani
festații pentru pace din România 
așază pe o treaptă fără precedent 
voința de liniște creatoare a în
tregului nostru popor. Mulțumin- 
du-vă pentru îndemnurile Dum
neavoastră, vă asigurăm și cu 
acest prilej că scriitorii din tara 
noastră, români, maghiari, germani, 
sîrbi și de alte naționalități, vor 
urma neabătut politica partidului, 
conștient! de însemnătatea sarcini
lor ce le revin in apărarea valori
lor umaniste ale poporului nostru 
și ale întregii omeniri, valori fără

artă. In realizarea cărora 
. Tia j Peltz a-a adîncit cu 

1 sinceritate și pasiune.
Expoziția personală a 

lui- Florin Niculiu (Gale
riile „Sinteza") ni-1 dez
văluie încă o dată pa 
acest artist bine cunoscut 
și apreciat ca pe un or
ganizator lucid al unor 
corespondențe plastica 
semnificative.
Grupate sub titlul „Țărm 

Infinit", aceste lucrări 
(realizate în ultimii doi 
ani) circumscriu o perso
nalitate artistică ce
refuză falselor înnoiri în 
căutarea unor expresii o- 
riginale, moderne. ,

Punctul de plecare al a- 
cestui nou ciclu l-a con
stituit vastitatea peisaju
lui marin. Artistul îmbină 
acest peisaj (comun mai 
tuturor pinzelor prezen
tate) cu elemente aparent 
disparate: cochilii, stele de 
mare, simboluri ale unor 
vestigii arheologice, forme 
geometrice etc. Subzistă 
In ansamblurile create de 
Florin Niculiu (și lucrul a 
fost remarcat) o atmosfe
ră specifică, suprarealistă, 
căreia artistul îi sondea
ză disponibilitățile, va
lențele Ambianta

stranie pe care o degajă 
aceste lucrări, invitația la 
meditația gravă • pe care 
ele o adresează privitoru
lui nu au însă nimic co
mun cu procedeele cunos
cute. folosite de supra
realiști. nu au nimic co
mun cu automatismul psi
hic, cu onirismul și hazar
dul cultivat de aceștia. 
Dimpotrivă, așa cum pe 
bună dreptate remarca 
Eugen Schileru, In lucră
rile lui Florin Niculiu 
„schimbările care intervin 
în compoziție, figurarea 
formelor și sistemul cro
matic ales nu sînt nici
odată cauzale, fruct al 
hazardului și al arbitraru
lui, ci roade ale unei 
programări lucide, con
secvent urmărite". Evoca
rea realistă se îmbină cu 
stilizarea lucidă în aceste 
lucrări, ca și în ciclul de
senelor prezentate, oferind 
prilejul de a descoperi 
dincolo de motive, și o- 
dată cu armonia lor, far
mecul ascuns al lucrărilpr 
lui Florin Niculiu. capa
bil să le integreze într-un 
limbaj modern, cu multi- 

' pie" posibilități ' de su
gestie.

H.H. Catargi, ori de Oedlp al lui 
George Enescu în conștiința con
temporană, de un disc cu piese 
pentru violă interpretate de Ale
xandru Radulescu, de pictura și 
grafica Luciei Cosmescu sau de că
lătoriile în imagini ale lui Jănos 
Bencsik, tendința manifestă e aceea 
de a pune în ecuații semnificative 
diverse aspecte ale gindirii artis
tice și a le surprinde capacitatea 
de a fi complementare. în efortul 
de a configura complexitatea omu- 

lul modern. Paginile acestea con
țin puncte de vedere ale unui om 
de cultură animat de dorința sim
plă, dar greu realizabilă, de a sti
mula dialogul de adîncime al arte
lor și al iubitorilor acestora, într-o 
competiție emulatoare pentru toți 
factorii angajați. Solidaritatea ar
telor în înfățișarea creatoare a lu
mii e ceea ce vor să exemplifice în 
cele din urmă eseurile din această 
secțiune.

Gindurile de umanist din ultima 
parte a cărții indică în cadența suc
cesiunii lor, în modul cel mai con- 
vingătorj» vocația eseistică a autoa
rei, cu tot ce decurge din înțelege
rea adecvată a acestui cuvint. Iar 
ultima secvență. Vocația sintezei, 
este și cea mai pregnantă pentru 
situarea în complexul actual al cul
turii noastre. Alături se cuvine 
amintit Ethosu! echilibrului, dedus 
din acea „adevărată tehnică a 
acordului cu lumea", exprimată „în 
termenii unui durabil umanism.

poate întemeia un
cu acțiunile Buni

de care nu se 
climat al păcii.

Ne mindrim 
neavoastră neobosite și admirația 
noastră față de eroismul cu care 
împliniți nobila misiune de purtă
tor de cuvînt al voinței neclintite 
a poporului nostru ne îndeamnă și 
pe noi să acționăm in sensul întă
ririi solidarității cu toți aceia care 
slujesc cu devotament idealurile 
umaniste de pace ale României so
cialiste. Afirmind rolul literaturii 
in opera de formare și dezvoltare 
a conștiinței omului nou, vom dă
rui și in continuare cititorilor ope
re în care, reflectind efortul de 
edificare a lumii noastre, vom așe
za la temelia lor nobilele principii 
ale umanismului revoluționar. Scri
itorii, toți oamenii de cultură și 
artă, intr-un gind și o faptă cu 
Întregul nostru popor, sînt hotăriți 
să răspundă astfel chemărilor Dum
neavoastră, imperativelor epocii, in 
spiritul celor mai nobile tradiții ale 
poporului nostru.

Exprimîndu-ne Încă o dată dra
gostea, devotamentul și recunoștin- 
ța față de Partidul Comunist Ro
mân, față de Dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ne reinnoim angajamen
tul de a crea opere care să poarte 
în ce au ele mai reprezentativ 
mesajul de pace al poporului nos
tru și vă asigurăm că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a ac
ționa in spiritul prieteniei și al în
țelegerii între popoare, pentru edi
ficarea unei lumi a păcii pe între
gul Pămint".

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii

Expozifii bucureștene

al seninâ- 
de echi- 
Farmecul 

motive 
frumu- 

pămintu-

Pentru Rodica Anca 
Marinescu (cea de-a doua 
sa;â a Galeriilor „Sime- 
za“) decorul vegetal este 
un teritoriu 
tății, generator 
libru și feerie, 
delicat al unor 
florale, mirifica 
sete a roadelor . 
lui, bucuria crengilor în
florite sau nostalgia pri
mei zăpezi au oferit ar
tistei prilejul unor expri
mări limpezi, cursive; 
i-au oferit din punct de 
vedere plastic prilejul de 
a exprima fine intuiții, 
nuanțate sugestii in for
me simple și învăluitoare, 
totodată, în acorduri de 
certă prospețime croma
tică. Situată în perime
trul accesibilității sensi
bile, al comunicărilor a- 
feotive, pictura Rodicăl 
Anca Marinescu Indică o 
consonanță lăuntrică cu 
Imaginile reprezentate, 
aduce un fior liric, opti
mist și senin, un sens al 
echilibrului și armoniei. 
Culoarea încheagă am
bianțe muzicale de un 
farmec tonifiant.

■,y .vț m 
Marina PREUTU

Rodica Anca MARINESCU

fundat pe o tradiție populară, ex
trem de îndelungată, și pe care se 
construiește un nou umanism al 
unei noi etape de istorie româneas
că", în cadrul căruia „obiectivitatea 
noastră structurală, echilibrul nos
tru de existență, calmul valorilor 
noastre clasice oferă făgăduințe lu
minoase viitorului". Completate cu 
cele ce se spun in Ginduri despre 
limba noastră, in Etica muncii — 
piatra de încercare a existenței 
creatoare, in Umanism și cultură 
și în Artă și educație, aceste scurte 
eseuri publicistice, cu o tradiție 
notabilă la noi, nuanțează sugestiv 
portretul pe care i-1 putem deduce 
autoarei din prezenta carte.

O atitudine constant afirmativă 
(preferind, la rigoare, critica de 
omisiune, în locul celei negative), 
o aptitudine a asocierilor relevante 
și a disocierilor menite a evidenția 
unitatea de ansamblu a fenomene
lor cultiîrale și artistice, viziunea 
cuprinzătoare și pertinenta solem
nă a argumentelor, simțul propor
țiilor și al limitelor, familiaritatea 
gravă cu partenerul de dialog, pe 
care încearcă mai degrabă a-1 su
gestiona decît convinge, a-1 deter
mina la efort creator și meditativ 
pe cont propriu, luminindu-i doar 
calea și ferindu-1 de capcanele gra
bei și ale improvizației, ale amato
rismului omnicompetent și ale 
lenei conformiste a spiritului. Sen
timentul cel mai adine pe care îl 
dă lectura acestei cărți este acela 
de încredere in valorile culturii 
naționale și de oriunde, de utili
tate a efortului creator, singurul 
apt a da măsura omului și a-1 
izbăvi de toate suferințele, indife
rent care le-ar fi cauza. Există cu 
certitudine o vocație a culturii, pe 
care Zoe Dumitrescu-Bușulenga o 
exemplifică strălucit, definindu-se 
prin ea.

George MUNTEAN
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INTERVIUL
acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Primire la primul ministru al guvernului

(Urmare din pag. I)
șomaj și care, intr-un mod sau 
altul, afectează toate țările lu
mii, inclusiv România. Domnule 
președinte, am dori să cunoaștem 
care sint, după părerea dum
neavoastră, căile fi mijloacele 
pentru ieșirea din această criză 
îi cum apreciați stadiul actual 
și perspectivele relațiilor econo
mice ale României cu țările oc
cidentale 7

RĂSPUNS : Intr-adevăr, ne aflăm 
tntr-o perioadă de manifestare pu
ternică a crizei economice mondiale, 
care a cuprins practic toate statele 
lumii, dar trebuie menționat că ea 
Be resimte cel mai puternic în țările 
in curs de dezvoltare. Cauzele crizei 
sînt multiple. Printre acestea ar tre
bui menționate și creșterea puterni
că a prețurilor la petrol, dar și poli
tica generală economică a țărilor dez
voltate, care nu a ținut și nu ține 
seama de interesele unei mari părți 
a populației lumii — și, spunînd ă- 
ceasta, mă refer la țările în curs de 
dezvoltare. Totodată, politica dobîn- 
zilor înalte a contribuit mult la ac
centuarea și prelungirea crizei eco
nomice.

Pentru depășirea crizei sînt nece
sare acțiuni hotărîte din partea tutu
ror statelor lumii în vederea reluării 
activității economice pe scară mon
dială. Aceasta necesită o abordare 
realistă a problemelor țărilor în curs 
de dezvoltare, pornind de la necesi
tatea unui ajutor eficace pentru dez
voltarea economico-socială a acestor 
țări, de la realizarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Este, de asemenea, necesar să se 
adopte măsuri hotărîte de reducere 
a dobînzilor la nivelul de dinainte de 
1978, pentru a permite folosirea cre
ditului ca un mijloc de realizare a 
activității economice.

în ceea c- privește relațiile Româ
niei cu țările occidentale, ele au cu
nosc t, în general, o dezvoltare im

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
Ț’

Delegația Partidului Socialist Revoluționar Ecuadorian, 
condusă de Victor Granda Aguilar, secretar general al partidului
(Urmare din pag. I)

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și secretarul ge
neral al Partidului Socialist Revolu
ționar Ecuadorian au subliniat că, în 
actualele condiții, se impune, mai 
mult ca oricînd. ca toate statele, in
diferent de sistemul lor social și po
litic, toate forțele progresiste și de
mocratice, opinia publică din întrea
ga lume să acționeze cu hotărire 
pentru oprirea încordării internațio
nale, pentru reluarea și continuarea

Ambasadorul Regatului Hașemit
(Urmare din pag. I)

înminînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul DR. NASIR BATAY- 
NEH a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut din partea 
Maiestății Sale, regele Hussein Ibn 
Talal, și cele mai bune urări de 
fericire și bunăstare pentru poporul 
român prieten.

în cuvintarea prezentată cu acest 
prilej sint relevate bunele relații 
dintre țările noastre,, relații care se 
dezvoltă continuu, pe plan politic, 
economic, comercial, cultural și in 
alte domenii.

„Referindu-mă la relațiile noastre 
bilaterale — se arată în cuvîntare — 
la a căror adincire și prosperitate 
asistăm, îmi face plăcere, Excelență, 
să vă aduc la cunoștință că țara 
noastră are în prezent de’realizat un 
plan măreț de dezvoltare, al cărui 
obiectiv II reprezintă așezarea eco
nomiei naționale pe baze corecte si 
științifice. Acest plan face ca porțile 
țării noastre șă fie larg deschise, ca 
prietenii să participe la îndeplinirea 
sa, în special pentru ca prieterfii 
noștri rqmâni să contribuie, în acest

(Urmare din pag. I)
înminînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul JOHN GEORGE MA
NYOWE a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu calde salutări din 
partea președintelui Republicii Zim
babwe, tovarășul Canaan Sodindo 
Banana, precum și a primului minis
tru, tovarășul Robert G. Mugabe.

In cuvintarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador se spune : „Po
porul Zimbabwean are încă proaspăt 
în memorie enormul sprijin material, 
politic, diplomatic și moral pe care 
Republica Socialistă România 1 l-a 
acordat cu generozitate în timpul 
luptei noastre de eliberare națională. 
Acest ajutor a constituit, fără îndo
ială, o mare contribuție la nașterea 
Republicii Zimbabwe independente".

După ce sînt relevate progresele 
dobindite de poporul Zimbabwean, de 
la consolidarea independenței, în 
dezvoltarea economică și socială a 
țării, in edificarea noii orînduiri, in 
cuvîntare se arată : „In timpul re
centei vizite în România a tovarășu

portantă în anii anteriori. Actual
mente se găsesc — aș putea spune — 
oarecum la un nivel de stagnare. 
Fără îndoială, acesta este și un re
zultat direct al situației economice 
mondiale.

România — care dorește să conti
nue programul de dezvoltare econo
mico-socială a țării — urmărește să 
dezvolte in continuare relațiile cu 
alte state, și deci și cu țările ca
pitaliste dezvoltate. Desigur însă, în 
condiții care să se bazeze pe egali
tate și pe avantaj reciproc.

Sintem preocupați și dorim ca în 
viitor să asigurăm un echilibru cit 
mai bun în relațiile comerciale, în 
balanța de plăți, și de aceea punem 
un accent deosebit în comerțul exte
rior, în schimburile economice cu 
alte state, deci șl cu țările dezvolta
te, pe un echilibru real al schimbu
rilor de produse.

ÎNTREBARE : Vizita de stat 
efectuată de Excelenta Voastră 
împreună cu doamna Elena 
Ceaușescu in Japonia, in anul 
1975, ca și vizita in România a 
prințului moștenitor Akihito și 
a prințesei Michiko, efectuată 
in 1979. in numele împăratului 
Japoniei, au pus bazele unor re
lații de prietenie, colaborare și 
respect reciproc intre două țări 
cu sisteme social-politice diferi
te. Am dori, domnule președin
te, să prezentăm opiniei publice 
japoneze aprecierea dumnea
voastră cu privire la stadiul ac
tual al raporturilor româno-ja- 
poneze și obiectivele care ar 
putea fi avute in vedere pentru 
amplificarea și lărgirea aces
tora.

RĂSPUNS : într-adevăr, relațiile 
dintre România și Japonia au cu
noscut o dezvoltare puternică, iar 
vizita pe care am efectuat-o în 1975 
în Japonia, precum și vizita prințului 
moștenitor in România au avut un 

politicii de destindere, dezarmare, 
colaborare și pace, de respect al in
dependenței șl suveranității națio
nale, pentru soluționarea pe cale po
litică, prin tratative, a stărilor con- 
flictuale, pentru eliminarea forței și 
amenințării cu forța din relațiile 
dintre state.

în cursul convorbirii a fost relie
fată însemnătatea luptei popoarelor 
din America Centrală și de Sud pen- 
tru realizarea unor adinei prefaceri 
pe plan economic și social, pentru a 
dispune de propriile bogății naționa
le, în vederea dezvoltării libere, in

sens, cu experiența lor recunoscută 
și originală".

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a mulțumit pentru 
salutul adresat și a rugat să se 
transmită suveranului hașemit. regele 
Hussein Ibn Talal. cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de pace și prosperitate pentru 
poporul iordanian prieten.

In cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român sint evocate raportu
rile de prietenie și cooperare dintre 
România și Iordania, evidențiindu-se 
rolul întîlnirilor și convorbirilor 
româno-iordaniene la nivel înalt în 
dezvoltarea acestei conlucrări.

După ce este relevată atenția deo
sebită acordată de țara noastră li
chidării politicii de forță și de ame
nințare cu forța din viața interna
țională, soluționării num^i pe cale 
pașnică a tuturor problemelor li
tigioase dintre state, in cuvîntare se 
arată : „Pornind de la faptul că în
cheierea retragerii Israelului din 
Sinai constituie un moment de sem- 

Ambasadorul Republicii Zimbabwe
lui președinte Banana și după aceea 
a primului nostru ministru, tovarășul 
Mugabe, au fost identificate și con
venite domenii specifice în care este 
posibilă cooperarea economică. Gu
vernul Zimbabwean consideră că prin 
cooperarea economică se vor întări 
și consolida pe mai departe raportu
rile dintre țările noastte, spre avan
tajul lor reciproc".

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru salutările adre
sate și a transmis, la rindul său, cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală președintelui Canaan 
Sodindo Banana și primului minis
tru Robert Mugabe, precum și de 
pace, progres și prosperitate poporu
lui Zimbabwean prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român, subliniindu-se că po
porul român urmărește cu viu inte
res realizările Republicii Zimbabwe 
pe calea consolidării independenței 
de stat și făuririi unei societăți noi, 
se spune : „După proclamarea Repu
blicii Zimbabwe, raporturile româno- 

Ambasadorul Regatului Nepal

rol important în extinderea colabo
rării dintre țările noastre.

Am realizat citeva acțiuni de coo
perare cu rezultate pozitive și care 
au dus la această dezvoltare puter
nică a relațiilor dintre țările noastre.

Toate acestea au demonstrat — și 
în cazul relațiilor dintre Rbmânia și 
Japonia, ca și al relațiilor cu alte 
state — că deosebirile de orinduire 
socială nu constituie o piedică ; 
dimpotrivă, dacă se acționează de 
ambele părți în spiritul egalității și 
respectului reciproc, se pot asigura 
condiții necesare unei colaborări și 
chiar cooperări în producție cu re
zultate bune.

în momentul de față se poate spu
ne că in relațiile dintre România și 
Japonia a intervenit un moment de 
stagnare. Acesta este, fără îndoială, 
și o urmare a situației din economia 
mondială, dar și a faptului că s-a 
creat un dezechilibru intre schimbu
rile comerciale. îndeosebi pentru că 
s-a redus mult importul Japoniei din 
România.

Așa cum am menționat. România 
are în vedere să-și dezvolte in con
tinuare economia națională, iar în 
acest cadru există reale posibilități 
pentru realizarea în continuare a 
unor schimburi comerciale largi în
tre țările noastre. Dar este neapă
rat necesar să se ajungă la un echili
bru al schimburilor, ca România să 
poată vinde mai multe produse în 
Japonia, pentru a putea să asigure 
plata importurilor pe care dorește să 
le realizeze și, desigur, și restituirea 
unor credite ca urmare a dezechili
brului balanței comerciale din anii 
anteriori.

Și în relațiile cu Japonia, ca și în 
relațiile cu alte țări, noi dorim să re
alizăm o balanță echilibrată — și 
comercială, și de plăți.

Aș dori. în încheiere, să urez citi
torilor ziarului dumneavoastră și în 
general poporului prieten japonez 
cele mai bune urări de prosperitate 
și de pace !

dependente, potrivit voinței și inte
reselor lor legitime.

De ambele părți a fost relevată 
importanța întăririi conlucrării și so
lidarității dintre partidele comunis
te, socialiste, social-democrate, miș
cările de eliberare națională, dintre 
toate forțele progresiste și democra
tice, în lupta pentru triumful cau
zei păcii, securității și independen
ței naționale, a colaborării în în
treaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și prie
tenie.

al Iordaniei
nificațiâ deosebită pentru procesul 
de pace în Orientul Mijlociu, un im
portant eveniment al vieții interna
ționale actuale, consider că, în mo
mentul de față, cînd în această re
giune se menține o situație foarte 
încordată, este necesar să se dea 
dovadă de o înaltă răspundere și să 
nu se întreprindă nimic care ar pu
tea duce la un nou conflict".

în continuare, în cuvîntare se men
ționează : „Dorim șă dăm un nou 
impuls conlucrării româno-iordanie
ne în vigța internațională la O.N.U., 
în „Grupul celor 77“ și în mișcarea 
de nealiniere, cu convingerea că 
aceasta servește popoarelor prietene 
ale țărilor noastre, cauzei generale 
a păcii, independentei, destinderii și 
conlucrării în întreaga lume".

După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele 
României s-a întreținut cordial cu 
ambasadorul dr. Nasir Batayneh,

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu 
Curtlceanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat,

zimbabweene s-au consolidat și dez
voltat — pe plan politic, economic, 
tehnico-științific. cultural și in alte 
sfere de activitate. Folosesc acest 
prilej pentru a reafirma dorința 
noastră de a imprima un curs mereu 
ascendent și de a da un conținut tot 
mai bogat colaborării bilaterale, in 
spiritul convorbirilor purtate, al în
țelegerilor și hotărîrilor convenite la 
București cu tovarășii Canaan So
dindo Banana și Robert Mugabe". în 
continuare, se arată : „Țările noas
tre pot, de asemenea, să colaboreze 
tot mai strîns pe plan internațional 
pentru a-și aduce contribuția la afir
marea politicii de pace, de indepen
dentă națională, de securitate si în
țelegere în lume".

După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul John 
George Manyowe.

La solemnitate și convorbire au 
luat parte Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

Tovarășului SADDAM HUSSEIN
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, 

Președintele Repitblicii Irak
îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, cu prilejul aniversării zilei 

de naștere, cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de succes în activitatea dumneavoastră consacrată progresului și 
prosperității poporului irakian prieten, dezvoltării sale libere și independente.

Exprimîndu-mi satisfacția față de cursul ascendent al raporturilor dintre 
țările noastre, atît pe plan bilateral, cît și în viața internațională, sînt 
convins că adîncirea și amplificarea acestora în viitor, în toate domeniile 
de interes comun, corespund pe deplin aspirațiilor popoarelor român și 
irakian prietene, cauzei păcii, destinderii, dezvoltării independente și 
colaborării in lume.

Întîlnire la C.
Miercuri, 28 aprilie a.c., tovarășul 

Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul 
Vasil Bilak, membru al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

In cadrul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă asupra 
preocupărilor actuale ale Partidului 
Comunist Român și ale P. C. din 
Cehoslovacia, apreciindu-se dezvol
tarea continuu ascendentă a relații
lor tradiționale dintre cele două 
partide, țări și popoare, în spiritul 
stimei, al respectului reciproc, al in- 
tîlnirilor și convorbirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,

DIN PARTEA CONSILIULUI DE STAT 

COMUNICAT 
în legătură cu folosirea autoturismelor proprietate 

personală în zilele de 1 și 2 mai 1982
In zilele de 1 și 2 mai 1982, autoturismele proprietate personală pot 

elreula indiferent de numărul de înmatriculare, cu soț sau fără soț, al 
autoturismului.

Cronica
Prin decret prezidențial, tovarășa 

Aneta Spornic se eliberează din 
funcția de ministru al educației și 
învățămîntului.

Prin același decret, tovarășul Ion 
Teoreanu se eliberează din funcția 
de vicepreședinte al Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie și 
se numește în funcția de ministru al 
educației și învățămintului.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Statu

lui Israel, ambasadorul acestei țări la 
București, Aba Gefen, a oferit, 
miercuri, o recepție.

Au participat Gheorghe Caranfil, 
ministrul industriei chimice. Dumitru 
Bejan, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Gheorghe Dolgu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, reprezentanți 
ai altor ministere și instituții cen
trale, personalități ale vieții politice 
și cultural-științifice, ziariști.

Autovehiculul 585000
(Urmare din pag. I)
cu forte proprii, iar în paralel s-a 
desfășurat o intensă activitate de 
înnoire și modernizare a fabrica
ției, în vederea trecerii încă din 
acest an la producerea unor auto
vehicule cu puteri și capacități 
sporite. O contribuție substanțială 
la realizarea celor 400 autovehicule 
peste plan au adus-o secțiile mo
tor, punți, montaj general. Ingine
rul Ion Seche, șeful secției motor, 
apreciază că, în afara mobilizării 
exemplare a colectivului secției, 
hotărîtoare în realizarea unui nu
măr suplimentar de motoare s-au 
dovedit a fi dublarea secțiunii li
niei automate de bloc-motor prin 
montarea a 10 noi agregate, pre
cum și instalarea a două agregate 
pentru strunjiraa manetoanelor ar
borilor cotiți, primele utilaje de 
acest fel executate în țară. Toate 
aceste agregate sint realizate prin 
autoutilare.

La rindul său. inginerul Nicolae 
Roșu, șeful secției punți, ne-a re
latat : „De la 1 530 punți de 10 tone

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
GIMNASTICĂ : La Rîmnicu Vîlcea, ediția jubiliară 

a campionatelor internaționale de gimnastică
Municipiului Rîmnicu Vîlcea îi revi

ne cinstea de a găzdui ediția jubilia
ră — a XXV-a — a campionatelor in
ternaționale de gimnastică „Gheor
ghe Moceanu" ale României. La 
această competiție, intrată în tradi
ția mtșcării sportive românești, și-au 
anunțat participarea gimnaști din 
Belgia, Bulgaria. Canada. Ceho
slovacia, Cuba, Elveția, R.D. Germa
nă, R.F. Germania. Italia. Norvegia, 
Polonia, Suedia, U.R.S.S. ei, desigur, 
România.

— Am ales Rîmnicu Vîlcea pentru 
această ediție — ne spune antrenoa- 
rea federală Maria Slmionescu — 
din mai multe motive. In primul 
rînd am avut în vedere ca fiecare 
ediție să se desfășoare in cîte un alt 
oraș din țară, urmărind prin aceasta 
creșterea numărului de pasionați ai 
gimnasticii. în al doilea rînd, alege
rea Rîmniculul Vilcea a fost favo
rizată și de noua sală a sporturilor, 
care este in măsură să satisfacă exi
gențele unei competiții de asemenea 
proporții.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

C. al P. C.R.
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, în interesul 
poporului român și poporului ceho
slovac, al cauzei socialismului, păcii, 
dezarmării, securității și independen
ței naționale, a cooperării și colabo
rării internaționale. Au fost abordate 
și unele aspecte ale vieții internațio
nale.

La convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Frantisek Chlad, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia.

A fost prezent Josef Simon, amba
sadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

zilei

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri, 
pe Hans E. Skold, ambasadorul

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a adresat o tele
gramă tovarășului Zhao Ziyang, 
premier al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, în le
gătură cu tragicul accident aviatic 
care a provocat pierderi de vieți 
omenești, prin care exprimă, în nu

Adunări cetățenești pentru depunerea candidaturilor 
Frontului Democrației și Unității Socialiste in vederea 
alegerii a patru deputați In Marea Adunare Națională

Miercuri, 28 aprilie, s-au desfășu
rat adunările cetățenești pentru de
punerea candidaturilor în vederea a- 
îegerilor parțiale care vor avea loc la 
23 mai 1982, în circumscripțiile elec
torale pentru Marea Adunare Națio
nală nr. 21 „13 Decembrie", munici
piul București, nr. 6 Făurei, județul 
Brăila, nr. 1 Tîrgu Jiu și nr, 2 Mo- 
tru, județul Gorj.

La adunări au participat reprezen
tanți ai alegătorilor din toate locali
tățile care compun cele patru cir
cumscripții electorale.

Au fost propuși candidați din par
tea Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, tovarășii : Manea Mâ- 
nescu, academician, profesor, in cir
cumscripția electorală nr. 21 „13 De
cembrie", municipiul București ; Pe

vremea
Timpul probabil pentru 3» aprilie, 1 șl 

1 mai. In țar* * i Vreme răcoroasă. Ce
rul va fi variabil, mai mult noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea și ca
racter de aversă, Iar izolat, in regiu
nile nordice, precipitațiile vor fi și sub 
formă de lapovlțâ și ninsoare. La 
munte va ninge. Vlntul va sufla șlab

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Ja
poniei, miercuri duțiă-amiază a avut 
loc în Capitală o manifestare cultu
rală, organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociația de prietenie Româ- 
nia-Japonia, în cadrul căreia scrii
torul Ioan Grigorescu a împărtășit 
impresii de călătorie din această 
țară. în continuare a fost prezentat 
un program de filme documentare 
japoneze.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de priete
nie România-Japonia, reprezentanți 
al Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de cultură și artă, un nume
ros public.

Au fost prezenți Takaaki Hase
gawa, ambasadorul Japoniei la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

: ■. •> *. realizate in luna ianuarie a.c., co
lectivul nostru a ajuns la 2 004 
punți în luna martie și va fabrica 
un număr și mai mare în această 
lună. Asigurăm aceasta prin reor
ganizarea fluxurilor tehnologice, 
crearea celei de-a doua linii de 
punți și de trompe și dotarea sec
ției cu noi agregate și mașini- 
unelte executate in uzină".

Dpmn de subliniat este și faptul 
că. de curind, în uzină a început 
fabricarea punții de 13 tone, de o 
concepție constructivă și tehnolo
gică modernă, care asigură o încăr
care sporită pe grinda autocamio
nului. La montaj general ar fi de 
consemnat in primul rînd reconsi
derarea tactelor de asamblare a 
punților in tandem și a frînei de 
mină în vederea reducerii duratei 
ciclului de fabricație.

Sînt doar citeva aspecte surprin
se ieri la întreprinderea de auto
camioane, care dau măsura hărni
ciei și efortului prestigiosului co
lectiv de aici. (Nicolae Mocanu, co
respondentul „Scînteii").

Federația română de gimnastică a 
selecționat un lot de 6 fete și 7 bă
ieți din rindul celor mal buni sportivi 
la ora actuală. Iată, dealtfel, cine sint 
reprezentanții noștri. Fete : Lavinla 
Agache, Ecaterina Szabo, Mihaela 
Stănuleț, Magdalena Ranca, Ștefania 
Marin și Simona Riciu. Băieți : 
Kurt Sziller, Emilian Nicula. Valen
tin Pîntea, Dumitru Sîrbu, Octavian 
Ionașiu, Romulus Bucuroiu și Sorin 
Cepoiu.

Programul competiției va începe 
mîine, 30 aprilie, la ora 17, cînd, 
după festivitatea de deschidere, va 
avea loc concursul Ia băieți. A doua 
zi este dedicată întrecerii fetelor, 
începînd cu ora 15,30, iar seara, Ia 
19,30, este programată o demonstrație 
cultural-sportivă. Acest spectacol este 
dedicat sărbătoririi zilei de 1 Mai, cit 
și a actualei ediții jubiliare. In sfîr- 
șit, duminică, 2 mai, la ora 10,30, se 
vor desfășura finalele pe aparate la 
masculin și feminin. (Ion Stanciu, 
corespondentul „Scînteii").

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economH pentru țarism ieșite ciștigătoare Ia tragerea la sorti 

pentru trimestrul I 1982

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii

Ciștigurile obținute 
(in ordinea valorii) Valoarea clștigului

1. 403-1-654 U.R.S.S. 9 1002, 424-141-30 9 1003.
4.

411-102-227
424-1-514 9 100

9 1005. 441-398-4 9 1006. 441-9-28 9 1007. 452-1-1179 9 1008. 431-111-144 9 1009. 465-1-128 9 10010. 466-1-950 9 10011. 438-102-217 9 10012. 438-103-617 9 10013. 402-1-1073 •• 9100
14. 

,15-
435-1-87 
409-1-1556 R.D. Germană 6 800

6 80016. 410-120-178 . “>r... «h HțM* 1 6 80017. 417-1-456 6 80018. 427-1-948 . v.V.’ ’’ 6 80019. 436-1-1207 6 80020. 437-1-18 - 6 80021. 431-103-28 6 80022. 461-205-1619 6 80023. 462-207-372 6 80024. 463-202-98 6 80025. 459-1-5143 6 80026. 460-1-2725 6 800
27. 435-1-755 R.S. Cehoslovacă 6 10028. 409-208-99 6 10029. 415-1-895 6 10031). 417-1-876 6 10031. 427-1-1266 6 10032. 436-212-101 6 10033. 455-201-71 6 10034. 431-103-1362 6 10035. 461-208-875 6 10036. 462-207-757 6 10037. 464-1-600 6 10038. 459-1-5405 6 10039. 460-1-2894 o 6 100

Total 39 ciștiguri în valoare de lei 286 000

Cîștigătorii au obligația 6ă se pre
zinte în cel mult 30 de zile de la data 
tragerii la sorți la sucursalele si fi
lialele C.E.C. pentru a li se elibera 
adeverința necesară îndeplinirii for

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite clștigătoa- 
re la tragerea la sorti pentru tri

mestrul I 1982

Nr. 
crt.

Numărul li
bretului de 
economii

Valoarea 
ciștigulut

1. 803-1-120 10 000
2. 859-1-5895 10 000
3. 862-201-312 10 000
4. 864-1-83! ioooo
5. 836-1-1382 10 000

5 ciștiguri in valoare
totală de lei 50 000

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîștigfi- 
toare pot folosi ciștigurile obținute 
pentru a contracta, in condițiile Legii 
nr. 4/1973, prin unitățile unde își au 
locul de muncă, construirea de lo
cuințe proprietate personală.

Suediei la București, în vizită de 
rămas bun, în legătură cu înche
ierea misiunii salo in țara noas
tră.

mele Guvernului Republicii Socialis
te România și al său personal. Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze, cele mai sincere con
doleanțe și roagă să se transmită 
familiilor îndoliate sentimente de 
profundă compasiune.

tre Gigea, ministru! finanțelor. în 
circumscripția electorală nr. 6 Făurei. 
județul Brăila ; Petro Lungu, prim- 
secretar al Comitetului județean Gorj 
al Partidului Comunist Român, in 
circumscripția electorală nr. 1 Tirgu 
Jiu, județul Gorj ; Ștefanache Marin, 
director general al Combinatului mi
nier Motru, în circumscripția electo
rală nr. 2 Motru, județul Gorj.

Participanții la adunări au susți
nut candidaturile propuse și s-au an
gajat ca. împreună cu toți locuitorii 
din circumscripții, să participe activ 
la înfăptuirea politicii Partidului Co
munist Român pentru dezvoltarea e- 
conomică, socială și culturală a loca
lităților din circumscripțiile respecti
ve și înflorirea continuă a patriei 
socialiste.

plnă la moderat, cu unele intensificări 
locale, mal ales la munte. Temperatu
rile minime vor fl cuprinse Intre mi
nus 2 și plus 8 grade, iar cele maxime 
Intre 8 și 18 grade. Pe alocuri, condi
țiile vor fi favorabile producerii bru
mei. In București ; Vreme răcoroasă. 
Cer temporar noros, favorabil ploii sub 
formă de averse. Vlntul va sufla slab 
ptnâ la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse Intre 3 șt 6 grade, 
Iar cele maxime Intre 13 șl 18 grade. 
(Liana Cazacioc, meteorolog de servi
ciu).

malităților in legătură cu efectuarea 
excursiei.

In cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuării excursiei, cîști- 
gurile se plătesc în numerar.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu cîștlguri 
in materiale de construcție ieșite 
ciștigătoare la tragerea la sorți pen

tru trimestrul I 1982

Nr. 
crt.

Numărul li
bretului de 

economii
Valoarea 
ciștigulut

1. 906-517-99 12 000
2. 908-219-90 5 000
3. 918-448-4 5 0004. 921-288-4 5 000

4 ciștiguri în valoare
totală de lei 27 000

Titularii libretelor de economii * 
ieșite ciștigătoare trebuie să se pre
zinte în cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorți la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverințele necesare procurării 
materialelor de construcție.

(Urmare din pag. I)
înminînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul nepalez, NARENDRA 
BIKRAM SHAH, a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu șl po
porului român un salut și cele mai 
călduroase urări din partea regelui 
Birendra Bir Bikram Shah Deva.

„Doresc să asigur solemn pe Ex
celența Voastră — se arată în cuvin
tarea prezentată de ambasador — că 
guvernul Maiestății Sale acordă, ca 
întotdeauna, o mare importanță re
lațiilor strinse. cordiale, de înțelege
re și prietenie, care in mod fericit 
există intre Republica Socialistă 
România și Regatul .Nepal".

Subliniindu-se că Nepalul este o 
țară pașnică ce pormovează o poli
tică de nealiniere și acționează pen
tru realizarea unui climat de pace, 
cooperare și prietenie, care să per
mită fiecărei națiuni să înainteze 
nestingherite pe calea dezvoltării 
economice și sociale, in cuvîntare se 
arată in continuare : „Republica So
cialistă România este cunoscută și 

respectată în țara mea ca o mare 
țară, care, sub conducerea înțeleaptă 
a Excelenței Voastre, a obținut suc
cese impresionante în multe domenii 
ale activității umane dedicate păcii, 
fericirii și prosperității poporului 
prieten român. Țara mea apreciază 
rolul pozitiv jucat de România pen
tru cauza păcii, dezarmării, dreptă
ții, egalității și progresului omenirii. 
Sint fericiț să declar că România și 
Nepalul au poziții similare față de 
majoritatea problemelor internațio
nale actuale".

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru mesajul ce i-a 
fost transmis și a adresat la rindul 
său regelui Nepalului. Birendra Bir 
Bikram Shah Deva, un salut priete
nesc. precum și urări de sănătate și 
fericire personală, de pace și pros
peritate pentru poporul nepalez prie
ten.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se arată : „România 
socialistă dorește să dezvolte, in 

continuare, relații prietenești eu Re
gatul Nepal, prin intensificarea con
tactelor directe, prin lărgirea schim
burilor comerciale și amplificarea 
cooperării economice. în diferite do
menii de interes comun, pe baze re
ciproc avantajoase.

Consider că extinderea conlucrării 
dintre țările noastre, atît pe plan 
bilateral, cit și în viața internațio
nală, in cadrul O.N.U., al „Grupului 
celor 77", al mișcării țărilor neali
niate și în alte foruri internaționale 
servește popoarelor român și neoalez. 
cauzei generale a păcii și destinde
rii. dezvoltării independente și coo
perării in întreaga lume".

După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cordial cu ambasadorul nepalez Na
rendra Bikram Shah.

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea
nu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

• FLUID PURTĂTOR 
DE CALORII, „Santotherm 
55“ — fluid organic purtător de 
calorii pus la punct de societa
tea Monsanto — este utilizat cu 
succes intr-o centrală helloter- 
mică din apropiere de Almeria 
(Spania). Această centrală uti
lizează un sistem de „concen
trare" a energiei solare cu aju
torul unor suprafețe reflec
tante parabolice. Fluidul „San
totherm" poate fi folosit în in
tervalul de temperaturi cu
prins intre — 10”C și + 315'C. El 
prezintă o bună vîscozitate la 
temperatură joasă și o stabilita
te termică apreciabilă. Siste
mul amintit se compune din 
două tipuri de colectori amena
jați fn eîmpuri diferite, flecare 
concentrind energia solară a-

supra unor tuburi receptoare 
din sticlă prin care circulă 
fluidul purtător de calorii. 
Razele concentrate asupra tu
burilor ridică temperatura 
fluidului Ia 295' C. Fluidul este 
apoi pompat într-un rezervor 
și introdus într-un fierbător 
care produce abur la presiunea 
de 25 bari.

• PROCEDEU DE 
VALORIFICARE A PO- 
LIETILENEI UZATE. LaFa- 
brica de mase plastice din Ra- 
domisli (U.R.S.S.) s-a pus la 

punct un procedeu de valorifi
care superioară a materiilor pri
me secundare, scrie „Ekonomi- 
eeskaia Gazeta". Procedeul pre
vede prelucrarea pungilor din 
polietilenă șl a foliilor de sere 
scoase din uz. Aceste reziduuri 
sint spălate și apoi topite, după 
care se transformă in granule 
pentru producerea țevilor ușoa
re și rezistente, a pieselor de 
schimb pentru automobile și 
mașini agricole. La întreprin
dere s-a asimilat și o tehnolo
gie de granulare a policlorurii 
de vinii. Materia primă secun
dară astfel obținută nu este ca
litativ inferioară materiei pri

me propriu-zise și este mult 
mai ieftină decît aceasta. In 
cursul acestui an, fabrica va 
produce din materii prime se
cundare .peste 600 tone piese 
turnate.

• COLECȚIONARI 
DE... TRENURI. “a»a™’ 
Antonio Coluzzi este socotit cel 
mai mare colecționar de... tre- 
nurl-jucării din lume. Astăzi in 
virstă de 67 de ani, el a început 
să-și formeze colecția de la vir
ata de 8 ani, în prezent posedind 
nu mai puțin de 10 000 de exem
plare. Piesa cea mai prețioasă? 
Un tren-jucărie creat in 1869, 
acționat printr-un sistem deo
sebit de ingenios pentru vremea 
respectivă, care poate executa 
cele mai complicate manevre 
fără a se deplasa pe șine.



SESIUNEA EXTRAORDINARA A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Vie ilustrare a sentimentelor de înalta stimă și respect 

față de președintele României, a bucuriei poporului elen

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A JAPONIEI

pentru apropiata sa vizită în Grecia

La Atena a avut loc prezentarea festivă a albumului

„ROMÂNIA - CEAUȘESCU"
ATENA 28 (Agerpres). - La Atena a avut loc prezentarea, intr-un cadru 

festiv, a albumului „ROMANIA - CEAUȘESCU", apărut la prestigioasa 
editură „Melisso", în condiții grafice deosebite, in limbile engleză și 
franceză. La această manifestare, care s-a bucurat de o audiență deose
bită, au participat conducători ai principalelor partide politice din Grecia, 
membri ai guvernului, deputați, oameni de cultură ți artă, oameni de 
afaceri, ziariști.

în cuvîntul său. președintele 
Parlamentului elen. Ioannis Ale- 
vras, a subliniat : „Progresele rea
lizate de poporul român pe toate 
planurile poartă adine întipărită 
amprenta personalității conducăto
rului . României de azi, a președin
telui Nicolae Ceausescu, pe care, 
peste cîteva zile, poporul elen îl va 
primi cu deosebită afecțiune si sa
tisfacție. Această manifestare per
mite reprezentanților vieții politice 
și sociale a țării noastre sâ exprime 
sentimentele de stimă si respect 
nutrite față de conducătorul Româ
niei prietene, să-i ureze încă de pe 
acum un călduros Bun venit".

„Conducătorului României prie
tene, căruia i se datorează atitea 
în ceea ce privește progresul social, 
economic, cultural și politic al po
porului român, i se cuvine, tot
odată, întreaga noastră admirație", 
a continuat vorbitorul. „Aceasta 
pentru că. prin politica sa înțeleap
tă, fundamentată pe principiile 
independenței, suveranității și in
tegrității teritoriale, promovează 
cauza păcii și colaborării atit de 
mult dorită și necesară României 
și, in general, Balcanilor".

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
este mesagerul păcii în întreaga 
lume. Prin vizitele sale, efectuate 
pe toate meridianele, prin declara
țiile sale, prin întreaga sa activi
tate, președintele României ne face 
părtași marii sale pasiuni, și anu
me credinței sale nestrămutate în 
cauza păcii. Principiile pe care le 
susține cu tărie, îndeosebi necesi
tatea renunțării la utilizarea forței 
și amenințării cu forța, neinterven
ția in treburile interne, cit și acela 
ai colaborării pașnice sînt și com
ponente ale politicii externe gre
cești și sint pe deplin reflectate de 
prietenia eleno-română".

„Președintele României a vizitat 
Grecia pentru prima oară în 1976. 
Sînt sigur că președintele Nicolae 
Ceaușescu va constata că senti
mentele de bucurie și dragostea cu 
care a fost întîmpinat atunci de 
poporul elen nu numai că au ră
mas nealterate, dar au sporit în 
Intensitate și profunzime, va pu
tea să constate încă o dată bucuria 
pe care o resimte poporul elen 
pentru noua sa vizită în Grecia".

„în numele Parlamentului elen
— a subliniat vorbitorul — adre
sez președintelui României și soției 
sale, Elena Ceaușescu, încă de pe 
acum, urarea de Bun venit in Gre
cia, dorindu-le, totodată, fericire 
personală și numai bucurii. Iar po
porului român, pe care îl conduce 
cu înțelepciune, bunăstare și pro
gres necontenit".

Constantin Mitsotakis, fost mi
nistru al afacerilor externe, și-a 
exprimat fericirea pentru posibili
tatea oferită de a participa, ca re
prezentant al Partidului Noua De
mocrație și al președintelui acestui 
partid, Evanghelos Averoff-Tossiz- 
za, la ceremonia de prezentare a 
albumului „România — Ceaușescu". 
„Importanța evenimentului este cu 
atit mai mare cu cit are loc cu 
citeva zile înaintea vizitei președin
telui Nicolae Ceaușescu" — a re
levat vorbitorul.

După ce a evocat politica de dez
voltare continuă a relațiilor dintre 
Grecia și România, urmată cu con
secvență de partidul său, pe care 
a avut posibilitatea să o aplice în 
practică, în calitate de ministru de 
externe. Constantin Mitsotakis a 
împărtășit „marea bucurie și cinstea 
de a fi fost primit. în vara anului 
trecut, de președintele Nicolae 
Ceaușescu șl de a fi avut cu dom
nia sa o convorbire prietenească 
și sinceră asupra relațiilor bilate
rale, precum și asupra unor pro
bleme internaționale.

îl cunoscusem pe președintele 
Nicolae Ceaușescu atunci cînd l-am 
însoțit la București pe domnul Ka
ramanlis, însă întîlnirea de anul 
trecut mi-a oferit posibilitatea de 
a cunoaște mai bine dinamismul 
ce-1 caracterizează, concepțiile și 
realismul cu care abordează pro
blemele internaționale, calități ce 
l-au definit ca o personalitate da 
seamă pe plan mondial — a arătat 
vorbitorul. Președintele Ceaușescu 
susține teza justă că, indiferent de 
apartenența unei țări, mici sau 
mijlocii, la unul din marile blocuri 
mondiale, acesteia ii rămine posi
bilitatea de a acționa, de a lua 
chiar unele inițiative in abordarea 
marilor probleme care confruntă 
omenirea contemporană, precum si 
teza că, pentru scopurile comune — 
destinderea și pacea internațională
— datoria tuturor popoarelor, mici 
sau mijlocii, indiferent de sistemul 
tor politic și social, este să cola
boreze Intre ele. In această direc
ție trebuie orientată politica exter
nă. Este firesc ca președintele 
Ceaușescu să se intereseze in mod 
special de problemele păcii, pro
gresului și colaborării în Peninsula 
Balcanică și țin să subliniez că în 
aceste probleme punctele de vedere 
ale domniei sale au coincis cu opi
niile președintelui Greciei, Constan
tin Karamanlis. România și Grecia 
pot și trebuie să fie mindre de ni
velul relațiilor lor, pe care l-au 
păstrat, dar și de consecvența și 
modul indenendent cu care au 
susținut politica de destindere și 
pace. Această politică este un bun 
exemplu pentru posibilitățile de 
care dispun țările mici și mijlocii 
în eforturile de făurire a unui 
climat de bună vecinătate și a unei 
fructuoase colaborări bi și multi- 
late-a’e în Balcani".

„Răsfoind frumosul album — a

arătat vorbitorul — am retrăit zile 
de acțiune comună, dar am retrăit 
și frumusețile României vecine și 
prietene. M-am bucurat de frumu
sețile ei naturale și, in mod special, 
de marile realizări obținute de 
poporul român, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Acest album prezintă, în imagini 
de mare expresivitate, milenara 
istorie a României, constituie o 
mărturie elocventă a identității ei 
proprii, a prestigiului și rolului pe 
care 11 joacă pe arena internaționa
lă. Cu aceste gînduri și cu aceste 
sentimente, noi, cei de aici, din 
Grecia, îl vom întîmpina pe pre
ședintele Ceaușescu in țara noastră 
ca pe un vechi și drag prieten de 
care ne leagă eforturi și năzuințe 
comune".

Președintele Uniunii Democrati
ce de Stingă din Grecia — E.D.A., 
Ilias Iliou, a subliniat, în cuvîntul 
său, ca albumul „România — 
Ceaușescu" prezintă calea grea 
parcursă de poporul român pină la 
România contemporană, pe care cu 
pricepere o conduce președintele 
Nicolae Ceaușescu, „personalitate 
deosebită a lumii contemporane". 
După ce a evocat principalele mo
mente din viața și activitatea 
revoluționară ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a 
menționat că ține să sublinieze 
principalele caracteristici ale dez
voltării actuale a Republicii Socia
liste România și trăsăturile esen
țiale ale gîndirii, ale năzuințelor și 
realizărilor conducătorului Româ
niei contemporane, indeosebi în po
litica externă, cit și în poziția ac
tivă față de principalele probleme 
ale lumii contemporane. „Gindirea 
președintelui Nicolae Ceaușescu — 
a spus el — este călăuzită de cre
dința că datoria principală a con
ducătorilor epocii noastre, din toa
te țările și indiferent de orinduirea 
socială, este apărarea păcii și secu
rității țărilor lor și a lumii întregi 
și, in acest cadru, trebuie să se 
consolideze independența fiecărei 
țări, fără amestecul unei alte pu
teri in treburile interne, precum și 
egalitatea țărilor, indiferent de mă
rimea lor. Acesta este temeiul 
Strădaniilor lui insistente pentru 
apropierea tuturor popoarelor si. 
în mod special, a celor din Balcani, 
idee care — cu bucurie constat — 
coincide cu cea a guvernului grec. 
Prin profunzimea și clarviziunea 
gîndirii sale, președintele Ceaușescu 
susține cu fermitate reducerea fon
durilor pentru înarmare astfel 
incit, treptat, să se ajungă la dezar
mare deplină, la desființarea con
comitentă a grupărilor militare 
— N.A.T.O. și Tratatul de la 
Varșovia".

„Punind la baza soliilor sale de 
pace și destindere principiile ega
lității, independenței naționale, 
respectului reciproc și neamestecu
lui in treburile interne ale altor 
state, combătînd orice amestec in 
treburile interne ale României și 
dind un inalt exemplu de min- 
drie și independentă, președintele 
Nicolae Ceaușescu cultivă relații 
bune cu toate țările" — a spus Ilias 
Iliou, evidențiind. în context, preo
cupările conducătorului României 
în direcția dezvoltării schimburilor 
economice, edificării securității în 
Europa, întăririi păcii în Balcani, 
soluționării pe cale pașnică a stă
rilor de tensiune.

în Încheiere, vorbitorul a subli
niat : „într-un moment al criZei 
economice și energetice mondiale 
care influențează din cauza schim
burilor și țările socialiste și creează 
probleme și greutăți, președintele 
Nicolae Ceaușescu. luptînd pentru 
depășirea acestor factori negativi, 
ca un conducător Înzestrat cu deo
sebite calități, se găsește în fiecare 
zi aproape de poporul său. studia
ză împreună cu el problemele eco
nomice, energetice și culturale, îl 
conduce spre găsirea celor mai 
juste, celor mai cinstite și celor 
mai drepte soluții, crezînd, pe bună 
dreptate, că planificarea socialistă 
a economiei nu va întîrzia să ducă 
societatea românească la dezvol
tarea multilaterală și la depășirea 
greutăților. Aceasta este România. 
Acesta este Ceaușescu. Mă bucur 
că am posibilitatea astăzi, încă o 
dată, să prezint în fața dumnea
voastră realizările ei".

Ioannis Zigdis, președintele Uniu
nii Centrului Democratic — E.D.I.K., 
a spus, între altele : „Am avut 
onoarea și plăcerea să fiu primit, 
cu prilejul unei vizite în România, 
de președintele Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu, 
a cărui vizită oficială o așteptăm 
peste cîteva zile la Atena. Am 
putut constata măreția bărbatu
lui politic. Președintele Nicolae 
Ceaușescu este conducătorul inspi
rat. Nu este numai mesagerul 
păcii, ci si purtătorul ei. Vizitea
ză. de regulă, țări în care se re
simte necesitatea unei terțe pre
zențe pentru a vindeca răni și a 
calma pasiuni".

„Am fost foarte impresionat de 
discuțiile noastre cu privire la 
Balcani șl la problemele existente 
în această regiune. îndeosebi cele 
din Marea Egee și problema Ci
prului. Departe de a lua partea unu
ia sau altuia, președintele Nicolae 
Ceaușescu a luat partea omenirii 
și a păcii, adoptînd constructive 
puncte de vedere".

în încheiere, Ioannis Zigdis a 
relevat : „Primirea pe care po
porul elen o va rezerva mesage
rilor poporului român, domnul 
Nicolae Ceaușescu și doamna Elena

Ceaușescu, va fi, nu mă îndoiesc, 
deosebit de călduroasă. Aceasta nu 
numai pentru că ne-o impune os
pitalitatea noastră tradițională, ci 
și pentru că. prin opera întreprin
să de dinsul în toți acești ani, con
ducătorul României socialiste o 
merită pe deplin".

Secretarul general al Partidului 
Socialismului Democratic (Kodiso), 
Hristodulos Kuruklis, a arătat in 
cuvîntarea sa că apariția albumu
lui „România — Ceaușescu" con
stituie un prilej pentru cititorul 
grec de a cunoaște trecutul și pre
zentul poporului român și de a 
înțelege mai bine care sînt bazele 
și principiile pe care se întemeia
ză prietenia și colaborarea dintre 
cele două popoare. Tot ceea ce a 
realizat România este, așa cum 
sublinia președintele Nicolae 
Ceaușescu, rodul muncii și străda
niilor poporului.

„Toți cei care sînt preocupați de 
salvgardarea păcii și dezvoltarea 
colaborării între popoare — a sub
liniat vorbitorul — apreciază prin
cipiile politicii externe promovate 
de România : respectarea indepen
denței și suveranității naționale, 
avantajul reciproc, renunțarea la 
forță și la amenințarea cu forța. 
Aceste principii dobîndesc o deo
sebită importantă în politica ex
ternă a României și în ceea ce 
privește politica sa constructivă în 
Balcani j credem că, prin contri
buția tuturor, putem să consolidăm 
în Balcani — deși avem regimuri 
sociale diferite — o pace dura
bilă, care să conducă la dezar
marea reciprocă, la întărirea cola
borării popoarelor din Europa în 
lupta pentru libertate, independen
ță și conviețuire pașnică între toate 
națiunile".

Orestis Kolozof, membru al Se
cretariatului C.C. al Partidului Co
munist din Grecia, șeful secției in
ternaționale a C.C. al P.C.G., după 
ce s-a referit la relațiile tradițio
nale eleno-române, la lupta po
porului român de-a lungul secole
lor, a subliniat că România socia
listă este astăzi un factor impor
tant în lupta pentru pace, colabo
rare și prietenie între popoarele 
din Balcani. „Sub conducerea 
P.C.R., în frunte cu eminentul său 
conducător, Nicolae Ceaușescu — a 
arătat vorbitorul —, poporul român 
construiește socialismul. Comuniștii 
greci urmăresc cu mare interes a- 
ceastă operă, se bucură din toată 
inima de succesele obținute și 
urează poporului român , realizări 
tot mai mari. Politica externă de 
pace a României constituie un fac
tor important în dezvoltarea con
tinuă a relațiilor tradiționale de 
prietenie intre popoarele noastre. 
Credem că vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in tara noastră 
va constitui un nou prilej și un im
portant moment in dezvoltarea rela
țiilor politice, economice și culturale 
dintre țările noastre, va constitui o 
contribuție la cauza păcii in Balcani 
și in lumea întreagă".

In cuvîntul său, Nikolaus Gurio- 
tis, membru al Biroului Executiv 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Grecia (interior), și-a exprimat de
osebita bucurie și satisfacție față 
de inițiativa „prezentării operei to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, eminent factor politic pe 
tărim internațional". „Partidul 
nostru — a spus vorbitorul — a- 
preciază în mod deosebit această 
operă, ce nu poate fi limitată nu
mai la cadrul național al țării ve
cine prietene, in care piersonalita- 
tea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și-a pus pecetea sa asupra pro
movării programelor de dez
voltare economică și socială a 
țării și asupra succeselor po
porului român în ultimii 20 de ani. 
Opera sa. importantă și multilate
rală. depășește cu mult acest ca
dru, are dimensiuni remarcabile 
în spațiul balcanic și european și 
se extinde în lumea contemporană".

„Peste cîteva zile, președintele 
Nicolae Ceaușescu va efectua a 
doua vizită oficială în capitala 
elenă. Sintem convinși că rezul
tatele acestei vizite vor fi fruc
tuoase, că ea va contribui la dez
voltarea pe mai departe a coope
rării multilaterale, la consolidarea 
prieteniei dintre cele două popoa
re ale noastre, că va exercita o 
influență pozitivă asupra climatu
lui politic general din regiunea 
Balcanilor, in sensul lărgirii cola
borării și consolidării destinderii 
și, in același timp, va reafirma 
dorința celor două țări de a-și 
spori aportul în viața politică in
ternațională pentru destindere, 
pentru pace, prietenie și colabora
re în întreaga lume".

In cuvîntul său. Ioannis Kapsis, 
ministru adjunct al afacerilor ex
terne, a subliniat : „Președintele 
Nicolae Ceaușescu și-a pus puter
nic amprenta asupra evoluției post
belice a României. Sub conducerea 
sa. România înțelege că este da
toare să desfășoare o politică ce 
trebuie să constituie o continuare 
firească a trecutului și. în același 
timp, să servească necesităților pre
zentului și viitorului. Azi. grecii 
nutresc aceeași dorință de a des
fășura o politică pe măsura tre
cutului lor milenar, care să ser
vească necesităților viitorului. Este 
ceea ce primul ministru. Andreas 
Papandreu — a arătat vorbitorul •— 
a elogiat, referindu-se la valoarea 
de exemplu a politicii externe a 
României. Această identitate de țe
luri, această coincidentă de interese, 
căldura și prietenia care leagă po
poarele român și elen sint sigur că 
vor avea un nou prilej de manifes
tare cu ocazia apropiatei vizite in 
Grecia a președintelui Nicolae 
Ceaușescu".

In încheierea festivității, a vor
bit Ion Brad, ambasadorul Româ
niei la Atena.

„Poporul palestinian are dreptul 
la un stat propriu, independent"

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
în cadrul sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate problemei palestiniene au luat 
sfîrșit dezbaterile generale. După 
cum relatează agențiile internațio
nale de presă, reprezentanții unui 
mare număr de state au expus pozi
țiile guvernelor lor față de situația 
din Orientul Mijlociu și căile de re
glementare a acesteia, inclusiv în 
legătură cu soluționarea problemei 
palestiniene.

în discursul său. reprezentantul 
Emiratelor Arabe Unite a condamnat 
acțiunile agresive ale Israelului îm
potriva statelor arabe vecine și s-a 
pronunțat pentru aplicarea rezolu
țiilor O.N.U. referitoare la soluțio
narea conflictului din Orientul Mij
lociu și a problemei palestiniene. 
Reprezentantul Republicii Nicaragua 
a reclamat respectarea drepturilor 
inalienabile ale poporului palesti
nian, inclusiv a dreptului său de a 
avea un stat propriu, independent, și 
a cerut Israelului să pună capăt ac
țiunilor represive împotriva popu
lației palestiniene din Cisiordania și 
Gaza. Șeful delegației Ciprului a a- 
preciat că „fără o soluție cuprinză
toare și justă în problema palesti

niană pacea și securitatea în Orien
tul Mijlociu nu sint posibile".

Reprezentantul Irakului s-a pro
nunțat pentru adoptarea de către 
Adunarea Generală a unor „acțiuni 
serioase", care sâ asigure respecta
rea drepturilor naționale ale poporu
lui palestinian, inclusiv a dreptului 
său la autodeterminare și la crearea 
unui stat independent.

Șeful delegației Sudanului a de
clarat că, în condițiile în care Con
siliul de Securitate nu a fost în mă
sură să adopte o rezoluție de con
damnare a acțiunilor Israelului în 
Cisiordania și Gaza, este de datoria 
Adunării Generale să-și asume res
ponsabilitatea în menținerea păcii și 
securității în regiunea Orientului 
Mijlociu. Adunarea Generală — a 
spus el — trebuie să reafirme că nu 
poate fi statornicită pacea în Orien
tul Mijlociu fără retragerea trupelor 
israeliene din toate teritoriile arabe 
și fără o soluționare justă a proble
mei palestiniene. Adunarea Generală 
trebuie să afirme dreptul poporului 
palestinian de a avea propriul său 
stat și dreptul Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei de a participa 
la toate conferințele în problema pa
lestiniană.

Incidente în Cisiordania și Gaza
TEL AVIV 28 (Agerpres) — Cel 

puțin 20 de palestinieni au fost răniți 
miercuri la Nablus, în Cisiordania 
(teritoriu ocupat de Israel), de gloan
țele trase de soldați israelieni — re
latează trimisul special al agenției 
France Presse. Miercuri, toate maga
zinele din Nablus au fost Închise, 
iar armata a decretat restricții de 
circulație, menționează agenția cita
tă. La Gaza, in apropierea taberei de 
refugiați palestinieni de la Djaba- 
lyeh, soldații israelieni, care Încercau 
să împrăștie o manifestație, au rănit 
cinci palestinieni.

In cele șase săptămlni de cînd du
rează demonstrațiile din teritoriile 
ocupate, cel puțin 82 de persoane au 
fost rănite, menționează agenția 
U.P.I.

In marile centre urbane din Cisior
dania — la Ramallah, Hebron și Na
blus — manifestanții au înălțat dra
pelul palestinian, iar pe șoselele din 
Cisiordania și Gaza au fost ridicate 
baraje.

La Rafah, ca și în orașele Toubas 
și Nabatyeh, din nordul Cisiordaniei, 
continuă să se mențină în vigoare 
restricțiile de circulație impuse săp- 
tămîna trecută.

EVOLUȚIA CONFLICTULUI ANGLO-ARGENTINIAN
• Guvernul britanic a anunțat instituirea unei „zone de inter
dicție totală**  în jurul Insulelor Malvine • Rezoluția O.S.A. cere 
încetarea ostilităților și stabilirea armistițiului pentru reluarea 
și desfășurarea normală a demersurilor privind soluționarea 

pașnica a conflictului
LONDRA 23 (Agerpres). — După 

o reuniune de urgență a guvernului, 
primul ministru, Margaret Thatcher, 
a anunțat miercuri instituirea unei 
zone de interdicție totală, atit nava
lă, cit și aeriană în jurul Insulelor 
Malvine începînd de vineri, ora 11 
G.M.T. Zona de interdicție aeriană, 
pe o rază de 200 mile (circa 325 km) 
vine să completeze blocada navală 
anunțată la 13 aprilie de guvernul 
britanic în jurul insulelor.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
După două zile de dezbateri intense, 
cea de-a 20-a reuniune extraordina
ră la nivel ministerial a Organiza
ției Statelor Americane, convocată 
in legătură cu criza Insulelor Malvi
ne, (Falkland), a adoptat — cu 17 vo
turi pentru, nici unul contra și 4 
abțineri (S.U.A., Chile, Columbia și 
Trinidad-Tobago) — o rezoluție cu 
scopul de a facilita soluționarea paș
nică a conflictului anglo-argentinian.

Documentul, informează agențiile 
internaționale de presă, cere înceta
rea ostilităților care tulbură pacea 
continentului și care pot avea con
secințe imprevizibile. Marea Britanie 
este invitată să se abțină de la orice 
act care ar putea afecta pacea și 
securitatea, iar Argentina — de la 
orice acțiuni de natură să ducă 
la o agravare a situației. Rezo
luția insistă ca cele două guverne 
să stabilească imediat un armistițiu 
care să permită reluarea și desfășu
rarea normală a demersurilor vizînd 
soluționarea pașnică a conflictului, 
ținînd cont de drepturile de suvera
nitate ale Argentinei asupra Insu
lelor Malvine, cît și de interesele 
populației acestora.

Statele senina tare ale rezoluției 
depling. totodată, adoptarea de către 
Piața Comună și de către alte state 
a unor măsuri coercitive cu carac
ter economic și politic, care aduc 
prejudicii poporului argentinian.

„Fondurile destinate înarmărilor să fie 
folosite pentru eradicarea foametei!"

Peste 530 milioane de oameni, res
pectiv o optime din numărul locui
torilor planetei noastre, suferă de 
foame, milioane dintre ei fiind con
damnați la moarte prin țnaniție — 
relevă intr-un comentariu agenția 
France Presse, referindu-se la reu
niunea Adunării parlamentare a 
Consiliului Europei occidentale, des
fășurată marți la Strasbourg. Și a- 
ceastă situație se'iva agrava in lipsa 
unor măsuri concrete de eliminare 
a actualei stări de lucruri, in condi
țiile in care populația Terrei- va 
atinge sase miliarde locuitori in 
anul 2000 si opt miliarde locuitori 
în primele decenii ale secolului 
XXI. Problema crizei economice 
mondiale, care afectează toate țări
le, dar in primul rînd pe cele in 
curs de dezvoltare, a fost subiectul 
unor intervenții in cadrul amintitei 
reuniuni. In raportul său, Johann 
Windsteig, din Austria, a denunțat

amploarea luată de cursa înarmă
rilor (ce înghite 550 miliarde de do
lari pentru fabricarea armelor mor- 
ții) locul acesteia — a arătat el — 
trebuind cedat unui „război" îm
potriva foametei existente astăzi în 
lume. Totalitatea griului importat 
de Africa in 1979 a costat 1,8 mi
liarde dolari, sumă cu 200 milioane 
dolari mai mică decit cea solicitată 
la fabricarea unui submarin nuclear 
— a subliniat raportorul.

Potrivit statisticilor F.A.O., 23 la 
sută din populația țărilor in curs de 
dezvoltare este subnutrită, dintre 
care 303 milioane trăiesc în Asia, 
72 milioane în Africa, 19 milioane 
în țările arabe și 13 milioane în 
America Latină.

Reuniunea de la Strasbourg a 
preconizat o serie de măsuri vizînd 
o sporire a ajutorului destinat țări
lor celor mai sărace.

Agențiile de presa
e scurt

,ȘOMAJUL - O BOALA TRAGICA A UMANITĂȚII". Aflat la Brasilia,
Muncii (O.I.M.), Francis Blanchard,directorul Organizației Internaționale a

a declarat că șomajul este o boală tragică a umanității. Potrivit acestuia 
— informează agenția France Presse — în 
de persoane care sint șomeri totali sau 
acestora trăiesc în țările așa-numitei „lumi

lume există 500 de milioane 
parțiali. Imensa majoritate a 
a treia".

Maiestății Sale Imperiale HIROHITO
Împăratul Japoniei

TOKIO
A 81-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, care este sărbătorită 

ca Zi națională a Japoniei, îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite calde 
felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și pace pentru 
poporul japonez prieten.

îmi exprim încrederea că raporturile de colaborare dintre statele noastre 
se vor dezvolta tot mai mult, în interesul popoarelor român și japonez, al 
securității, destinderii, respectului independenței naționale, al înțelegerii și 
păcii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Die 
Verdeț, a trimis o telegramă primu
lui ministru al Japoniei, Zenko Su
zuki, prin care li transmite. în nu
mele guvernului șl al său personal.

cu ocazia Zilei naționale, calde feli
citări, urări de sănătate și fericire, 
de succes in activitatea pe care o 
desfășoară la conducerea guvernului 
japonez.

„SALVAȚI LOCURILE NOAS
TRE DE MUNCA" — sub această 
lozincă a avut loc in capitala S.U.A. 
o mare demonstrație a oțelarilor la 
care au participat mii de muncitori 
din statele Michigan și Ohio pentru 
a protesta față de politica economi
că a Administrației. în aceste state, 
unde sint situate marile întreprin
deri metalurgice ale țării, nivelul 
șomajului a ajuns la 20 la sută din 
totalul forței de muncă.,

REMANIEREA GUVERNULUI 
VEST-GERMAN. In Cadrul unei 
reuniuni â grupului parlamentar al 
Partidului Social-Democrat din
R. F. Germania, cancelarul Helmut 
Schmidt a procedat la o remaniere 
ministerială, afectind patru din pos
turile guvernului său.

DEFICITUL COMERCIAL AL
S. U.A. Datorită sporirii importuri
lor de produse industriale, defici
tul comercial al S.U.A. a fost in 
martie de 2,6 miliarde dolari, sen-

superior celui de 1,2 miliardesibil
din februarie a.c. Deficitul pe pe
rioada februarie-martie a fost însă 
inferior celui din ianuarie, care a 
totalizat 5,1 miliarde dolari.

IN CADRUL PROCESULUI in
tentat celor implicați in tentativa 
de lovitură de stat de la 23 februa
rie 1981 din Spania, procurorul mi
litar a cerut pedeapsa cu 30 de ani 
închisoare pentru generalii Jaime 
Milas Del Bosch și Alfonso Arma
da, precum și pentru locotenent-co- 
lonelul Antonio Tejero Molina, con
siderați principalii instigatori ai 
puciului.

BANCA ASIATICA 
DEZVOLTARE (A.D.B.) 
că dispune de un fond 
liarde dolari, care va 
pentru acordarea unor credite «ța
țelor din zonă. S-a 
fi acordate credite 
6tatelor sărace din

ERADICAREA MALADIILOR TROPICALE a constituit

PENTRU 
a anunțat 

de 3,2 mi- 
fi utilizat

precizat că vor 
în primul rind 
regiune.

tema reuniunii 
din capitala Camerunului a Organizației de coordonare in lupta împotriva 
maladiilor endemice. Au participat reprezentanți din Camerun, Congo, 
Gabon, Africa Centrală, Ciad, precum și ai unor organizații internaționale 
de profil.

Oraș In continuă expansiune, ade
vărat Megalopolis al veacului XX, 
Tokio își adaugă la fiecare cinci 
ani cite trei milioane de locuitori. 
In 1981, cu suburbiile sale, capitala 
niponă a ajuns la aproape 13 mi
lioane de locuitori, iar în anul. 2000 
va fi de patru ori mai mare. Dez
voltarea pe care o cunoaște orașul 
Tokio este semnificativă și pentru 
drumul parcurs de economia niponă 
în anii postbelici și care, din punctul 
de vedere al forței industriale, si
tuează in prezent Japonia pe locul 
trei în lume.

Dealtfel, Tokio împreună cu ora
șele Kawasaki și Yokohama con
stituie principala zonă economică a 
țării, unde se realizează peste 60 
la sută din producția industrială. 
Spre sud-vest continuă marele tra
seu industrial care face legătura cu 
Nagoya, precum și cu orașele 
Kyoto, Osaka, Kobe — a doua zonă 
urbano-industrială a țării, cu peste 
20 de milioane de locuitori. Ca re
zultat al hărniciei și tenacității re
cunoscute a locuitorilor arhipelagu
lui, a politicii de modernizare acce
lerată a structurilor industriale și 
a proceselor de fabricație în cele 
mai diverse sectoare productive, și 
în special în domeniile de vîrf ale 
industriei, in aceste două zone se 
construiesc marea majoritate a a- 
celor produse „Made in Japan", 
care se bucură de o meritată faimă 
pe toate meridianele : automobile, 
motociclete, televizoare în culori, 
computere ș.a. Potrivit statisticilor, 
numai in aceste ultime decenii Ja-

ponia a făcut un salt spectaculos, 
sporindu-și potențialul economic de 
peste 25 de ori.

Deși aflate la mari distanțe geo
grafice, România și Japonia au 
stabilit și dezvoltă, pe cele mai di
ferite planuri, relații de colaborare 
reciproc avantajoase, care se dez
voltă și se adincesc de la an la an. 
Cursul ascendent al acestor legături 
bilaterale a fost puternic stimulat 
de convorbirile și înțelegerile reali
zate cu prilejul vizitei efectuate în 
Japonia de președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și cu prilejul 
vizitei oficiale întreprinse în țara 
noastră, în calitate de reprezentant 
al împăratului Hirohito, de prințul 
moștenitor Akihito. După aprecie
rea comună există premise pentru 
extinderea pe mai departe a 'Rela
țiilor dintre cele două țări ! '(‘do
meniile economic, tehnico-ști ’’fie, 
cultural etc., ca și pentru in.ansi- 
ficarea conlucrării lor pe planul 
vieții internaționale, pentru relua
rea și intărirea cursului spre des
tindere, pentru înfăptuirea dezar
mării. și în primul rînd a dezarmă
rii nucleare, pentru asigurarea păcii 
și securității în lume.

Este convingerea poporului nos
tru că evoluția favorabilă a rapor
turilor de prietenie și cooperare 
româno-nipone corespunde pe de
plin intereselor reciproce, înscriin- 
du-se, în același timp, ca o contri
buție importantă la cauza păcii, în
țelegerii și colaborării interna
ționale.

Noi perspective pentru dezvoltarea relațiilor
economice româno-indiene

DELHI 28 (Agerpres). — în capi
tala Indiei au început lucrările se
siunii Comisiei mixte guvernamen
tale româno-indiene de cooperare 
economică, tehnică și științifică. De
legația română este condusă de 
Neculai Agachi, ministrul industriei 
metalurgice, iar cea indiană de 
Shivraj Patil, ministru de stat pen
tru comerț. ■. ,. „1(i

în spiritul Înțelegerilor convenita 
la București, in octombrie 1981, intre

tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Indira Gandhi, primul minis
tru al Indiei, cei doi miniștri au ana
lizat stadiul actual al relațiilor eco
nomice bilaterale și perspectivele 
acestora pină în anul 1985. Membrii 
celor două delegații negociază obiec
tivele concrete ale schimburilor co
merciale și da cooperare economică 
româno-indiană.

Centenar Nicolae Titulescu
BERNA 28 (Agerpres). — Sub aus

piciile Societății elvețiene de politică 
externă, in aula Universității din 
Berna a avut loc o seară dedicată 
aniversării centenarului nașterii lui 
Nicolae Titulescu. In cuvîntul de 
deschidere, ambasadorul Rudolf Bind- 
schedler, vicepreședinte al societății, 
a evocat personalitatea marelui di
plomat român, contribuția pe care 
România o aduce la cauza păcii și 
securității internaționale. In expu
nerea intitulată „Titulescu și Euro
pa de azi", ambasadorul Valentin 
Lipatti a evidențiat actualitatea idei
lor și acțiunilor politice ale marelui 
diplomat român, evocind, de aseme
nea, pe larg contribuția președintelui 
Nicolae Ceaușescu la fundamentarea 
conceptului de securitate europeană, 
inițiativele sale în domeniul dezarmă
rii, și in primul rînd al dezarmării 
nucleare, ca o necesitate vitală pentru 
pacea, securitatea și independența 
națională a popoarelor din Europa și 
din lume.

La manifestare a luat, de aseme
nea, cuvîntul Ferdinand Polly, pre
ședintele Asociației de prietenie hel- 
veto-romăne, care a împărtășit din

amintirile sale personale privind acti
vitatea universitară a lui Nicolae 
Titulescu.

Au participat prof. dr. Robert Fric- 
ken, rectorul Universității din Berna, 
cadre de conducere din departamen
tul federal al afacerilor externe, 
membri ai corpului diplomatic, zia
riști, un numeros public.

Aniversarea revoluției 
din aprilie in Afganistan
KABUL 28 (Agerpres). — Republi

ca Democratică Afganistan a sărbă
torit cea de-a patra aniversare a 
Revoluției din aprilie. Cu acest pri
lej, în capitala țării a avut loc o pa
radă militară la care au așistat 
Babrak Karmal. secretar get ’. al 
C.C. al Partidului Democratic ar Po
porului din Afganistan, președintei» 
Consiliului Revoluționar al R.D. Af
ganistan, alte oficialități afgane — a 
anunțat postul de radio Kabul, citat 
de agențiile internaționale de presă.

EXPOZIȚIE ROMANEASCA IN BELGIA. Sub auspiciile Asociației 
culturale Dacia, din localitatea belgiană Willebroek, a avut loc vernisajul 
unei expoziții fotografice de artă populară românească. In alocuțiunea 
rostită cu acest prilej, președinta asociației, Isabela Adriaensens, a subli
niat bogăția tezaurului cultural și spiritual al poporului român și grija 
acordată de statul român pentru conservarea și punerea lui în valoare. 
Expoziția s-a bucurat de aprecierea unanimă a publicului participant.

PROVOCĂRI (MILITARE ÎMPO
TRIVA R. P. D. COREENE. Agen
ția A.C.T.C. informează că in ziua 
de 27 aprilie a.c. un avion ameri
can de recunoaștere de tip „SR— 
71“ a pătruns, de trei ori succesiv, 
în spațiul aerian al R. P. D. Co- 
reeene pentru misiuni de spionaj. 
In pofida avertismentelor repetate 
ale poporului coreean continuă ast
fel de provocări militare, arată 
A.C.T.C., subliniind, totodată, că 
trebuie 6ă înceteze deîndată orice 
acțiune ostilă care pune în pericdl 
pacea și reunificarea pașnică a 
Coreei.

POZIȚII DIVERGENTE IN CON
SILIUL MINISTERIAL AL C.E.E. 
La Luxemburg au luat sfîrșit lu
crările Consiliului ministerial al Pie
ței comune, consacrate. In esență, 
examinării cererii Marii Britanii

privind reducerea contribuției sale 
la bugetul C.E.E., fără să se fi reu
șit să se ajungă la un punct de 
vedere comun. Ministrul de externe 
belgian, care a prezidat lucrările 
reuniunii, a subliniat că pozițiile 
„celor zece" rimin divergente în 
legături cu cererea britanică.

ACCIDENT AVIATIC. Un avion 
de pasageri aparținind Administra
ției aviației civile a Chinei, care 
zbura pe ruta Guangzhou—Guilin, 
s-a prăbușit, luni după-amiază, cu 
45 de kilometri înainte de orașul 
Guilin. Cei 104 pasageri aflați la 
bord și cei 8 membri ai echipajului 
și-au pierdut viața — precizează a- 
genția China Nouă. La locul acci
dentului au fost trimise persoane 
oficiale, care cercetează cauzele 
catastrofei.

Procesul autorului tentativei de asasinat 
împotriva președintelui S.U.A.

La Washington a În
ceput marți procesul 
lui John Hinckley, au
torul tentativei de asa
sinat de la 30 martie 
1981 împotriva pre
ședintelui Ronald Rea
gan. Contra lui Hinck
ley au fost formulate 
13 capete de acuzare, 
dintre care cinci sînt 
pedepsite de legile a- 
mericane cu închisoa

re pe viață. între a- 
cestea figurează răni
rea președintelui, a 
secretarului de presă 
al Casei Albe, James 
Brady, care a rămas 
grav handicapat, pre
cum și a doi membri 
ai serviciilor de ordi
ne. Apărătorii lui John 
Hinckley au anunțat 
că intenționează să 
ceară achitarea clien

tului lor, susțlnind că 
acesta a fost „ires
ponsabil din cauza u- 
nei demențe pasage
re". Pe de altă parte 
însă autoritățile au ( 
anunțat că. în ziua 
care a fost al,ta-, 
Hinckley, în vîrstă de 
26 de ani, „nu suferea 
de nici o maladie psi- ' 
hică serioasă".
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