
v *7 'll o

PROLETARI DIN

înteia
TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a primit pe trimisul special al președintelui
Republicii Irak

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LI Nr. 12 358 Prima ediție Marți 18 mai 1982 4 PAGINI - 50 BANI

fi.UCRĂRI IN PRIMA URGENȚĂ ÎN AGRICULTURĂ:

Prășitul culturilor
Terminarea plantării legumelor 
Strîngerea furajelor

Problemele de stringentă actuali
tate care privesc realizarea planului 
producției agricole pe acest an au 
ocupat un loc important in dezba
terile recentei consfătuiri de lucru 
de la C.C. al P.C.R. în acest cadru 
s-a subliniat că în acest an semă
natul culturilor prășitoare s-a efec
tuat, în cea mai mare parte, în pe
rioada optimă și în condiții calita
tive superioare, asigurîndu-se. ast
fel, premise temeinice pentru reali- 

‘ zarea producțiilor planificate. De 
.. asemenea, s-a evidențiat cerința in- 

ensificării eforturilor pentru lnche.- 
*•* . jjea lucrărilor de plantare a ulti- 

^helor suprafețe cu legume.
Străduințele depuse de oamenii 

muncii din agricultură la semănat 
. și plantat trebuie continuate acum 

cu aceeași răspundere și exigență, 
executindu-se la timp și de cea mai 
bună calitate lucrările de întreținere 
a culturilor. în fapt, bătălia pen
tru o recoltă sporită înseamnă în 
momentul de față bătălia pentru 
asigurarea condițiilor optime nece
sare creșterii și dezvoltării plante
lor. Aceasta presupune, in primul 
rind, executarea în cel mai scurt 
timp a prașilelor și a celorlalte lu
crări de întreținere a culturilor. De 
aceea, sarcina cea mai importantă 
care revine organelor și organiza
țiilor de partid, consiliilor populare, 
cadrelor de conducere și specialiști
lor din unitățile agricole este aceea 
de a asigura folosirea la maximum 
a mijloacelor mecanice și a între
gii forțe de muncă de la sate, astfel 
incit să existe deplina garanție că 
nivelul producțiilor planificate ne 
acest an va fi indeplinit și depășit.

După cum am fost informați la 
Ministerul Agriculturii, cu foarte 
mici excepții, semănăturile de pri
măvară au răsărit și se dezvoltă vi
guros. Dar în multe locuri s-a for
mat o crustă la suprafața solului 
și se înmulțesc buruienile. Este și 
motivul pentru care trebuie să se 
intervină — mecanic și manual — 
pentru distrugerea lor. Care este 
stadiul acestor lucrări ? Pînă în sea
ra zilei de 17 mai, sfecla de zahăr a 
fost prășită mecanic pe 101 100 hec
tare — 39 la sută din suprafața cul
tivată, iar manual — pe 200 000 hec
tare — 77 la sută. Prima prașilă 
mecanică a fost încheiată în 12 ju
dețe. Această lucrare trebuie însă 
intensificată, îndeosebi în județele 
Constanța. Timiș. Mehedinți și Bi
hor. județe care au încheiat printre 
primele semănatul sfeclei și unde 
plantele sînt'dezvoltate. în ce pri
vește floarea-soarelui. prima prașilă 
mecanică a fost efectuată pe 164 550 
hectare — 33 la sută din suprafața 
cultivată, iar cea manuală pe 188 000 
hectare — 38 la sută, lucrările fiind 
mai avansate în județele Teleorman, 
Dolj, Giurgiu, Ialomița. Prahova și 
Buzău. Deși floarea-soarelui este o 
cultură care se dezvoltă foarte re
pede, în unele județe — Brăila, 
Constanța, Călărași, Mehedinți si 
Timiș — lucrările de întreținere se 
desfășoară în ritm nesatisfăcător. A 
răsărit și începe să se dezvolte vi
guros șl porumbul. Stadiul de vege
tație al culturilor impune, prin ur
mare. ca principalele forte meca
nice și manuale din agricultură să 
fie concentrate la lucrările de între-

ținere a culturilor. Așa cum a Indi
cat. conducerea partidului, trebuie 
executate cel puțin trei prașile 
pentru a se asigura condiții optime 
de dezvoltare a plantelor și, pe a- 
ceastă bază, obținerea de recolte 
mari.

Legumele au fost plantate pînă 
acum pe 184 770 hectare, reprezen- 
tind 91 la sută din suprafața pre
văzută în unitățile agricole. Exis
tă condiții și este absolut necesar 
ca această lucrare să fie încheiată 
în cîteva zile și în județele care, la 
această dată, se situează sub me
dia pe țară — Dolj, Olt ș.a. — ju
dețe mari producătoare de legume. 
Pentru a se asigura aprovizionarea 
populației cu cantități sporite de 
legume proaspete, pe o perioadă 
cit mai îndelungată în cursul anu
lui, este necesar ca 
se facă eșalonat și 
încît producția să se 
întrerupere. încă de 
terenurile eliberate 
culturi, trebuie să se însămînțeze, 
potrivit graficelor întocmite. su
prafețe mari — aproximativ 80 000 
hectare cu varză, fasole păstăi, to
mate, conopidă, rădăcinoase și, în
deosebi, morcovi. Pentru unele din 
aceste culturi trebuie să se asigure 
din timp cantitățile necesare de 
răsad în vederea obținerii de pro
ducții mult -mai timpurii.

Recoltarea și conservarea furaje
lor constituie o altă importantă lu
crare actuală în agricultură. Potri
vit datelor furnizate de Ministerul 
Agriculturii, acum a fost

plantările să 
ritmic, astfel 
obțină fără 
pe acum, pe 
de primele

strinsă producția de rapiță. lolium, 
lucernă și alte plante furajere de 
pe 200 540 hectare — 31 la sută din 
suprafața ocupată cu furaje culti
vate. Important este ca cea mai 
mare parte din producția de masă 
verde care se strînge în această 
perioadă să fie conservată cu grijă , 
pentru a rezulta un furaj de cea 
mai bună calitate. Nu trebuie ad
mise nici un fel de abateri de la 
normele de calitate, așa cum s-a 
intîmplat în unele unități agricole 
care au însilozat furaje verzi cu 
paie alterate sau care nu au res
pectat normele de însilozare. Chiar 
din această etapă a strîngerii fu
rajelor, în fiecare unitate agricolă, 
în fiecare comună și județ trebuie 
să se dovedească cea mai mare 
răspundere pentru a se asigura 
cantități cit mai mari de fin și alte 
nutrețuri necesare sporirii produc
ției zootehnice — aceasta constitu
ind o sarcină centrală pusă de con
ducerea partidului în fața oameni
lor muncii din agricultură.

In aceste zile, în care se hotărăște 
nivelul producției vegetale și ani
male, organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare au da
toria de a mobiliza zi de zi pe toți 
locuitorii satelor la executarea în 
timpul optim și de cea mai bună 
calitate a lucrărilor dih cîmp și 
din grădinile de leguirtie, la strin- 
gerea și depozitarea furajelor. A- 
ccasta este in interesul economiei 
naționale, al producătorilor agri
coli, al bunei aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimentare !

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit. luni, pe Ahmad 
Hussain Al-Samarraie, trimis special 
al președintelui Republicii Irak, Sad
dam Hussein, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

La primire a fost de fată tovarășul 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe.

A fost prezent Dhiab M. Al-Algawi, 
ambasadorul Irakului la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie din partea președintelui Repu
blicii Irak, Saddam HUssein, îm
preună cu urări de sănătate și feri
cire, iar poporului român prieten noi 
succese, în opera de construcție so
cialistă multilateral dezvoltată. In 
același timp, el a subliniat înalta 
apreciere pe care președintele Iraku
lui. poporul irakian o acordă politi

cii externe promovate de România, 
de președintele Nicolae Ceaușescu. 
poziției constante și inițiativelor sale 
consacrate soluționării constructive a 
problemelor complexe care confrun
tă omenirea, reglementării politice a 
situației din Orientul Mijlociu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și pentru sen
timentele exprimate și a adresat, la 
rîndul său, cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală șefului 
statului irakian, de prosperitate și 
pace poporului irakian prieten, de 
succese în dezvoltarea sa indepen
dentă.

în cadrul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru bunele 
relații rojnâno-irakiene, pentru dez
voltarea lor continuă pe baze reciproc 
avantajoase. în acest context au 
fost reliefate posibilitățile de dezvol
tare pe mai departe a colaborării și

cooperării în producție, de creștere 
și diversificare a schimburilor co
merciale dintre România și Irak, de 
amplificare in ansamblu a conlucră
rii pe plan bilateral, in folosul am
belor țări și popoare, al cauzei pă
cii, destinderii, dezvoltării indepen
dente și cooperării internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme ale actualității politice in
ternaționale, îndeosebi cele privind 
evoluția situației din Orientul Mijlo
ciu, relevindu-se necesitatea de a se 
desfășura în continuare eforturi sus
ținute care să conducă la o regle
mentare globală, pașnică, a situației 
din această zonă a globului.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția României cu privire 
la necesitatea încetării confruntării 
dintre Irak și Iran și soluționării di
ferendelor dintre cele două țări pe 
cale pașnică, prin tratative.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

HUNEDOARA

verticale de beton și sticlă : centrul municipiului Pitești
Foto : Gh. Vințllă

Cinci unități economice din 
județul Hunedoara raportează 
îndeplinirea planului pe primele 
cinci luni ale acestui an la pro
ducția pentru export, Luînd 
măsuri ferme pentru con
tractarea producției destinate 
exportului, realizarea unor pro
duse de înalt nivel calitativ și 
competitiv, precum și pentru 
respectarea riguroasă a terme
nelor de livrare. Combinatul si
derurgic Hunedoara. Fabrica 
chimică Orăștie și alte trei uni
tăți au îndeplinit planul pe cinci 
luni la export și vor livra pînă 
la sfîrșitul lunii mai însemnate 
cantități de produse peste pre
vederi, destinate exportului. De 
subliniat că. față de aceeași pe
rioadă a anuhii trecut. în acest 
an livrările la export din jude
țul Hunedoara au sporit cu a- 
proape 300 milioane lei. (Sabin 
Cerbu).

I Salba de hidrocentrale de pe Olt și LotruI

PROGRAMUL DEZVOLTĂRII BAZEI ENERGETICE A

Plontoreo răsadurilor d/ ordei pe terenurile întreprinderii pentru producerea legumelor Lehliu, județul Călărași Foto: E. Dichiseanu
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Semnături 
pentru viitor...

tntîmplarea care mi-a reținut atenția este de-acum 
inserată intr-unui dintre „dosarele istoriei". Dosarul 
reconstrucției unui oraș. Dar eroii acestei intimplări sint 
oameni ai prezentului. Oameni pentru care munca și 
creația au devenit condiția lor esențială.

Unul dintre ei este arhitect. Se numește Viorel Voia 
și are 41 de ani. O virstă la care poți spune că ai lăsat 
ceva in urma ta. Dar și o virstă la care ai dreptul sd 
speri că vet mai lăsa. Arhitectul craiovean refuză 
ambele ipostaze. Crede despre el că a ajuns la virsta 
„maturității tinereții". Pe ce iși bazează afirmația ? 
„E o poveste — ne spune — și povestea asta imi place 
foarte mult". •

in urmă cu cinci ani, la cutremur, zona centrală a 
orașului a fost pusă la pămint. Cerința reconstrucției

I
I
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Mesajul cîntecului
patriotic,

revoluționar

ÎNSEMNĂRI de Marin
CONSTANTIN

I

Din timpuri imemoriale, Oltul, izvorit de sub Hdș- 
mașul Mare, iși poartă apele de-a lungul a 670 km, 
traversinâ munții Harghita, trecind prin depresiunea 
Birsei și apoi prin cea a Făgărașului, străpungind 
Carpații Meridionali prin defileul Turnu Roșu — Cozia, 
scuiptindu-și valea în piemonturile Cotmeana șt Olte- 
țului și, in cele din urmă, vărsîndu-se in Dunăre. Pe 
tot acest traseu, Oltul colectează un mare număr de 
afluenți, intre care cel mai Important este Lotrul. O 
impresionantă curgere de ape care înseamnă, in ace
lași timp, energie ce poate fi captată și utilizată in 
slujba omului. Punerea in valoare 
face obiectul unul amplu program de 
obiective hidroelectrice, elaborat din 
cerii partidului.

a acestei energii 
construire a unor 
inițiativa condu-

Două date, două momente importante In înfăptuirea 
acestui ambițios program : decembrie 1972 și august 1974 
marchează punerea in funcțiune a primului hidroagre- 
gat pe Lotru-Ciunget și, respectiv, pe Olt — la Rimnicu 
Vilcea. De atunci, alte centrale hidroelectrice construite 
pe aceste riuri au fost conectate succesiv la sistemul 
energetic național. Obiectivul prevăzut pentru începu
tul anilor ’90 il constituie asigurarea pe Olt și Lotru a 
unei puteri instalate de peste 1 800 MW. Cum se 'înfăp
tuiește acest program 7 lată tema convorbirii pe care 
am avut-o cu inginerul NICOLAE DOGAROIU, direc
tor adjunct 
Vilcea.

al întreprinderii electrocentrale Rimnicu '
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ei, in așa fel incit să devină reprezentativă pentru spi
ritul de creație al epocii socialiste, a ajuns pe plan
șetele arhitecților și ca o mare cinste, dur șl ca o greu
tate de plumb pe inimă. Toate privirile s-au îndreptat 
spre Viorel Voia : „Tu al proiectat tot ce avem mai 
reușit in oraș. N-ai dreptul să cobori ștacheta și nici 
noi n-avem dreptul să nu credem in capacitatea ta".

Ce-a urmat este de-acum — așa cum. spuneam — is
torie. Istoria nașterii unuia din cele mai reprezentative, 
ca arhitectură, centre de oraș din România. O atestă 
aprecierile specialiștilor, . ca și ale nespecialiștilor. O 
atestă și ciștigarea locului intii pe țară in întrecerea 
socialistă pe anul trecut de către Institutul de proiectare 
al județului Dolj.

Puțini insă dintre cel ce admiră frumusețea noului 
centru al Craiovei ii cunosc și istoria. Puțini știu că 
proiectarea acestei zone a atestat „maturitatea tinere
ții" unui colectiv de comuniști tineri, de arhitecți ai 
frumosului. Pentru că virsta medie a echipei care a pro
iectat noul centru al Craiovei este numai de 35 de ani. 
Cele peste 30 de variante făcute de Voia și colaboratorii 
săi (Florin George, Ion Gheorghiță, Lizica Denițescu — 
arhitecți. Alexandru Coșereanu, Delia Motoargă și Li- 
pana Sabău — ingineri) au incorporat în ele cutezanța 
virstei, curajul noului, absența oboselii, refuzul șablo
nului. Altfel spus, acele calități care nasc opere. Acele 
calități care anunță in mod fericit, ca in acest caz, com
petența profesională.
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Constantin PRIESCU

— Pînă acum au fost puse în func
țiune în întregime sau parțial 15 hi
drocentrale. iar alte 6 sint în con
strucție ; de asemenea, încă 7 se află 
in faza de proiectare sau de aprobare 
a documentației. Practic, acum func
ționează 30 de grupuri hidrogenera
toare din cele 67 care vor funcționa în 
final, puterea instalată pînă acum de
pășind 1 000 MW. Noile hidrocentrale 
c.ye se vor construi in continuare în 
sistemul Olt—Lotru se încadrează în 
amplul program de producere a ener
giei electrice în cincinalul 1981—1985 
și de dezvoltare a bazei energetice 
a țării pînă în 1990, adoptat de re
centa plenară a C.C. al P.C.R.

— Așadar, un mare volum de in
vestiții hidroenergetice, din care o 
bună parte produc. Cit de eficiente 
sint aceste investiții ?

— Mai întîi trebuie spus că fiecare 
hidrocentrală este in felul ei un 
unicat, construcțiile ridicînd pro
bleme specifice determinate de re
lief și de structura terenului. Așa, de 
exemplu, în barajul deversor al unei 
hidrocentrale de pe Olt se încorpo
rează în medie circa 450 000 mc de

astfel ca unbeton. Se ajunge
watt putere instalată să coste
8 300 și 31 000 lei, durata de recupe
rare a investițiilor fiind, în medie, 
de circa 25 de ani. Dar chiar în

kilo- 
între

jele și lacurile de acumulare au și 
un important rol de protecție Împo
triva inundațiilor.

— Desigur, cel mai important avan
taj este acela că dezvoltind producția

• Un mare volum de investiții hidroenergetice terminate 
și in curs de finalizare • Fapte la zi din punctele fierbinți 
ale construcțiilor • Principala preocupare — intensificarea 

ritmului de lucru

aceste condiții, un kilowatt-oră pro
dus de o hidrocentrală din sistemul 
Olt—Lotru este de peste trei ori mai 
ieftin decît cel obținut într-o ter
mocentrală pe hidrocarburi. Fără a 
mai vorbi de faptul că hidroener- 
gia este, practic, o sursă inepuizabilă. 
In spatele barajelor construite sau 
care se vor realiza pe Olt și Lotru 
se va acumula un volum de apă de 
peste 4 miliarde mc, care va fi uti
lizată, deopotrivă, pentru obținerea 
energiei electrice, pentru irigații sau 
ca apă industrială. Totodată, bara-

de energie electrică prin construcția 
de hidrocentrale se poate reduce 
consumul de hidrocarburi, care, cum 
se știe, in bună parte se importă.

— Ați rostit cuvîntul „import1*. Ei 
bine, practic, întreg volumul de con
strucții al hidrocentralelor de pe Olt 
și Lotru se realizează cu forțe de 
concepție și execuție proprii, româ
nești. Proiectanții principali sînt In
stitutul de studii și proiectări hidro
energetice și Centrul de cercetări 
științifice și inginerie tehnologică 
pentru echipamente hidroenergetice

Reșița. Producătorii de utilaje sînt 
întreprinderile constructoare de ma
șini din Reșița și Bocșa, întreprin
derea mecanică Timișoara, „Electro- 
putere" Craiova, întreprinderea de 
celule prefabricate Băilești, „Auto
matica" și „Aversa" din București, , 
întreprinderea de panouri și tablouri 
electrice Alexandria — și lista, in 
continuare, este foarte lungă. Cit pri
vește lucrările de construcții și mon
taje, ele sînt executate de trei grupuri 
de șantiere din cadrul Trustului de 
construcții hidroenergetice București 
și un grup de șantiere al Centralei 
de construcții căi ferate, de grupuri 
de șantiere din trusturile „Energo- 
montaj" și „Electromontaj". Enume
rarea acestor colective muncitorești 
nu spune mare lucra. Trebuie să fi 
trăit în mijlocul lor pentru a înțe
lege Ia adevărata valoare eforturile 
pe care le-au depus, ingeniozitatea 
tehnică și spiritul de abnegație de 
care au dat dovadă pentru a depăși 
multe momente difjpile ce nu puteau 
fi prevăzute in documentația de exe
cuție. Faptele lor de muncă, intrate 
de cele mai multe ori în cotidian, nu 
s-au păstrat in filele unei cronici, 
dar se află astăzi incrustate in struc
tura de beton a barajelor, în rotirea 
neîntreruptă a hidroagregatelor. Vă 
rog să rețineți deci că toate aceste 
colective de muncitori și specialiști 
au avut și au de lucru in continuare 
pentru a înfăptui sarcinile ce le re
vin din programul 
bazei energetice a 
deceniu.

— Care sint în ....... 
de activitate maximă 7

— Finalizăm lucrările la hidrocen
tralele Brădișor de pe Lotru, care va

de dezvoltare a . 
tării in actualul

prezent punctele

Comellu CÂRLAN 
Ion STANCIU

Nu putem concepe 
lupta poporului român 
pentru, libertate și 
dreptate socială, pen
tru neatirnarea pa
triei, . ruptă de spiri
tul mobilizator al cîn
tecului de masă. So
cietățile corale din se
colul trecut — culmi - 
nînd cu activitatea 
prodigioasă a celor de 
la Lugoj, Sibiu, Bra
șov și Iași — au îm
pletit admirabil acti
vitatea muzicală cu 
aceea politică, iar in 
acest context, plin de 
ardente semnificații 
etice și estetice, cîn- 
tecul de masă a jucat 
un rol hotăritor. Cine 
dintre noi nu-și aduce 
aminte de cintecele lui 
Gavriil Musicescu, de 
„Cintăm libertatea" de 
Dumitru G. Kiriac sau 
de popularul „Deș- 
teaptă-te, române", 
care ne duce cu gin- 
durile la activitatea, 
la realizările de ex
cepție ale generației 
de aur de la 1848. în 
frunte cu Nicolae Băl- 
cescu, Vasile Alecsan- 
dri’ și Dimitrie Bo- 
lintineanu ? Cine nu a 
fost adine impresionat 
de imnele de la 1877, 
care au cîntat eroicele 
evenimente, indestruc
tibil legate de lupta 
poporului nostru pen
tru acea atit de mult 
dorită independență a 
țării ?

Dar o adevărată în
florire a cîntecului de 
masă a avut și are 
loc — și sin tem con
vinși că va mai avea 
loc — în anii Româ
niei socialiste. Com
pozitori de frunte ai 
genului, precum Ioan 
D. Chirescu, Dumitru 
D. Botez, . Laurențiu 
Profeta. Radu Paladi, 
Vasile Timiș. Mircea 
Neagu, Gheorghe Ba- 
zavan. Constantin Ro- 
mașeanu. Emil Lerescu 
și mulți alții din 
generațiile mai tinere, 
ne apar reprezenta
tivi. ei izbutind să 
îmbine tradiția cu ino
vația, naționalul cu 
universalul, inspirația 
din folclor cu măies
tria.

Temele sînt foarte 
variate. Dragostea de 
țară, lupta poporului 
nostru pentru inde
pendență, munca cin
stită ce răsplata-n 
ea-și găsește, ideea de 
pace și de prietenie 
între popoare 
nobile teme, 
de inspirație 
cintecele noastre, 
zilele noastre se pune 
mai mult ca oricînd 
problema estetică și 
etică, potrivit căreia 
toate aceste nobile 
idei și sentimente să 
fie legate de pacea 
lumii întregi. Pa :e 
care trebuie obținută 
prin luptă. Pace cîn- 
tată întotdeauna de

gran- 
puri- 

Cînte-

(Continuare in pag. a IlI-a)

— iată 
izvoare 
pentru 

în

creatorii muzicii, artă 
sublimă care semni
fică — cu precădere — 
o comunicare cu toți 
oamenii bum ai pă- 
minfului, in modul cel 
mai sincer posibil.

Desigur că in acest 
context, înălțător pro
blema mijloacelor de 
expresie se relevă pe 
prim plan. Sau mai 
bine spus, a utilizării 
creatoare a unui lim
baj accesibil, convin
gător, măiestrit con
ceput, original, — iar 
in această privință 
trebuie dusă o luptă 
împotriva melosului 
convențional, schema
tic, lipsit de acea no
blețe, de acea 
doare, de acea 
tate necesară,
cui trebuie să vibreze 
în armonie cu marile 
imperative cerute de 
vremurile noi pe care 
le trăim din plin, să 
pătrundă in sufletele 
oameni’or, să-i mobi
lizeze în jurul marilor 
noastre idealuri.

Fuziunea cu textul 
poetic este imperios 
necesară. Deși avem 
multe realizări certe 
in această ramură atit 
de populară a muzicii 
corale, mai întilnim, 
din nefericire, și texte 
.neinspirate. în acest 
sens, vina 
primul rind compozi
torul respectiv. De
oarece el este acela 
care selecționează poe
ziile si sub acest ra
port nu trebuie făcule 
concesii.

Sîntem întru totul de 
acord ca să fie utili
zate și inovații, 
inovații înțelepte. Ino
vații care să nu vină 
in discordanță cu spi
ritul larg 
Deoarece, 
măiestrit 
ceput un 
masă, dacă el nu con
ține acel inefabil, în 
virtutea căruia mul
țimile să vibreze, el 
nu-și atinge scopul 
dorit. De aceea e atit 
de greu să fie și mă
iestrit — în ceea ce 
privește conturarea 
îimba iu’ui — și larg 
accesibil. Iată de ce 
cintecul de masă, ca 
și cintecul de muzică 
ușoară ridică multiple 
probleme creatorilor, 
iar combaterea falsei 
accesibilități, vecine 
cu gustul îndoielnic, 
se impune pe prim 
plan, aceasta trebuind 
să fie eliminată cu 
desăvirșire.

Po-nind de Ia aceste 
considerente, pledăm 
pentru o nouă înflo
rire a cîntecelor de 
masă, expresie fidelă 
a luptei poporului nos
tru pentru progres și 
fericire ; cîntece care 
să-l însoțească în 
munca lui rodnică, în 
viața nouă de astăzi.

o are în

Dar

accesibil, 
oricit de 

ar fi con- 
cintec de
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Lecția 
profesorilor

Cele 25 de cadre didactice de 
la Școala generală din comuna 
Răuseni, județul Botoșani, dez- 
băteau in plen un program de 
măsuri care vizau, in principal, 
cultivarea in rindurile elevilor a 
dragostei pentru satul natal, 
pentru muncile timpului. Intre 
cei care au luat cuvintul a fost 
și profesorul Constantin Si- 
mion : „Sub raport teoretic, 
programul este excelent — a 
spus el. Cum rămine insă cu 
practica ? La propunerea lui. 
ceilalți colegi de... școală, adică 
profesorii și învățătorii, s-au 
constituit Intr-o echipă și lu
crează, in timpul liber, alături 
de cooperatori.

După citeva zile, președinta 
cooperativei agricole. Elena Tu- 
calina, ne-a declarat :

— Cadrele noastre didactice 
ne-ati oferit cea mai convingă
toare lecție practică. Și pentru 
noi, cooperatorii, dar mai ales 
pentru copiii noștri, care le 
urmează exemplul.

le
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Aveți cuviritul!
Cititoarea noastră Marcela 

Cojocaru din Brăila se „înscrie" 
la cuvint cu următoarea in- 
timplare : „Am fost zilele tre
cute in comuna Traian, județul 
Brăila. Multe s-au schimbat și 
aici, în sensul bun și frumos al 
cuvintului. Un fapt mi-a reținut 
in mod deosebit atenția, cind 
am bătut in poarta casei bătri- 
net de peste 80 de ani, Anica 
Bratu. Cinci copii trebăluiau de 
zor prin curte. Săpau prin gră
dină, cărau apă, dereticau in 
tindă. Cinci pionieri, pe numele 
lor Vasilică, Stelică, Viorel, Cos- 
tică și Niculăiță. Nici unul nu 
era rudă cu bătrina, dar veni
seră la ea să-i dea o mină de 
ajutor. Nechemați și netrlmișt 
de nimeni. Pentru astfel de 
fapte eu, ca învățătoare, nu pot 
să nu le pun cite un 10 la pur
tare...".

Merită !
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Muzicală
Toată lumea — de la noi și din 

toată... lumea — știe că in 
orașul Reghin se fabrică multe 
și renumite instrumente muzi
cale. Dar puțini știu că Reghinul 
a dat țării și lumii meșteri lu- 
tieri de mare iscusință și pres
tigiu, precum Roman Boiangiue, 
Luca Vasile, Ion Precup. Și 
tot pentru cei care nu știu e 
bine să se rețină că zilele aces
tea a fost fabricat aici, instru
mentul muzical cu numărul 
1000 000. Și inert ceva : valoarea 
produselor realizate dihtr-un 
metru cub de lemn de rezo
nanță adus din munții Gurghiu- 
lui este de o sută de ori mai 
mare decit a unui metru cub 
de lemn pus pe foc (!)

Plus 350 de zile
Procurorul Mircea Pașca din 

Tg. Mureș ne relatează cazul 
lui Teodor Vidrășan din co
muna Ogra. Beneficiind de cle
mența legii, Vidrășan a ieșit din 
închisoare cu 350 de zile mai 
devreme decit pedeapsa care t 
se cuvenea pentru o ispravă 
despre care singur spunea. 
„E ultima !“.

Dar n-a fost. S-a bucurat el 
cit s-a bucurat că a „scăpat", 
dar de incadrat in muncă tot 
nu s-a incadrat: Intr-o seară, 
după ce și-a făcut „curaj" cu 
băutură, a dat peste un tractor 
cu remorcă și, crezind că n-are 
stăpin, s-a urcat la volan și a 
pornit la drum, deși n-avea 
nici permis de conducere. A 
fost „condus" inapoi de unde 
abia ieșise, pentru un an și 
nouă luni, plus restul de 350 d» 
zile.
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Trei copil lingă 

un perete
ln sflrșit, se pare că intrăm 

direct din iarnă in... vară. Zilele 
frumoase și călduroase i-au 
scos pe copii la joacă. Trei din
tre ei, intre 8 și 11 ani, se ju
cau lingă peretele casei vechi 
din curtea unui gospodar din 
Pungești, județul Vaslui. Doi 
ai gazdei, unul al vecinului. 
Aproape lipită de casa veche, 
gospodarul iși înălța o casă nouă 
și frumoasă. Luați cu treburile, 
cei mari au uitat de joaca celor 
mici. Deodată, din cauza vibra
țiilor produse de un tractor greu 
ce trecea pe uliță, peretele șu
bred de la casa veche s-a pră
bușit pestg cei trei copii. N-au 
mai putut fi salvați.

Răfuială

I amendată
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să fie 
mereu 

,! sărind 
la bătaie din te miri ce, Vasile 
C. Ioniță din Răducăneni, jude
țul Iași, a fost trimis in fața 
instanței de judecată, iar de 
aici la închisoare.

După ispășirea pedepsei, toată 
lumea credea că lui Vasile C. 
Ioniță i-a venit mintea la cap, 
că s-a potolit. Dar ți-ai găs t ! 
Abia ieșit din închisoare, Vasile 
C. Ioniță (insistăm in a-i da nu
mele intreg, pentru că mai 
poartă și alții acest nume, dar 
nu și-l fac de ocară) a căutat 
gilceavă fraților Mihai și Pe
tru Lupu. „Am eu o răfuială 
cu ei și le arăt eu lor" — zicea 
Vasile C. Ioniță Dar nu bă
nuia că și oamenii legii erau cu 
ochii pe el. Și astfel, la primul 
pas greșit, Vasile C. Ioniță s-a 
ales cu o amendă usturătoare. 
La al doilea pas... știe el ce l 
așteaptă.

Văzind că nu e chip i 
potolit altfel, căutind 
scandalul cu luminarea șl I

I
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sînt clare, eficienta acțiunilor este ridicată
CUVÎNTUL CITITORILOR-,

CUVINTUL OAMENILOR MUNCII^.

deal. Vidra este o co- 
compusă din 11 sate, 

cooperativă agricolă de 
află aici și un sector

Așezare de 
mună mare. 
Alături de o 
producție se 
necooperativizat. De asemenea, mai 
ființează o unitate de mecanizare, 
transporturi si construcții forestie
re. o coloană I.T.A.. un centru de 
legume și fructe.

La comitetul de partid, secretarul 
adjunct, tovarășul Anghel Maftei, 
ne-a spus : „Poate greșesc, dar eu 
cred că problemele economice sint 
mai importante decît, să zicem, ac
tivitatea la căminul cultural". Are 
oare dreptate ? Cu citeva luni în 
urmă, comitetul comunal de partid 
a analizat situația necorespunzătoare 
din sectorul zootehnic de la C.A.P. 
Ivești. S-a spus lucrurilor Pe nume. 
Dealtfel, în referatul prezentat cu 
acest prilej stă scris negru pe alb : 
„Pe lingă dificultățile întîmpinate 
în procurarea furajelor, a existat 
lipsă de preocupare în strîngerea și 
depozitarea acestora. Astfel, anul 
trecut au rămas circa patru hectare 
de teren necosite, iar 
au fost transportați de 
au fost depozitați cu 
ciindu-se. Curățenia .. _
adăposturilor de iarnă nu s-au făcut 
la toate loturile de ovine, iar la 
unele nu s-au amenajat camerele de 
fătare nici pînă la această dată". 
Apare foarte clar că este vorba de 
neajunsuri de ordin subiectiv, ele 
fiind determinate de factorul om. De 
aceea ne-am fi așteptat ca măsurile 
preconizate pentru remedierea si
tuației să fie Îndreptate spre întro
narea ordinii și disciplinei, sporirea 
gradului de înțelegere de către coo
peratori a ntecesitătii dezvoltării a- 
verii obștești în strinsă legătură cu 
propriile interese, mobilizarea forței 
de muncă la lucrările urgente etc. 
Toate acestea ar fi fost posibile nu
mai prin folosirea conjugată a for
melor muncii politico-educative. Fă- 
cînd abstracție de ele — și în lipsa 
unor reale cauze obiective care ar 
fi justificat adoptarea unor măsuri 
de ordin economic — dezbaterea s-a 
încheiat cu o declarație de bune 
intenții, așteptîndu-se ca lucrurile 
să se rezolve de la sine. Iată deci 

cum o prioritate economică — spo
rirea producției în sectorul zooteh
nic — n-a putut fi finalizată tocmai

pentru faptul că. In acest caz. !-a 
lipsit elementul esențial de susține
re — desfășurarea unei intense ac
tivități politico-educative în rîndul 
cooperatorilor pentru înfăptuirea a- 
cestui obiectiv.

în momentul prezentei noastre în 
comună ne-am interesat și de acti
vitatea căminului cultural, despre 
care am aflat apoi că aici, de multe 
zile, nu mai fusese organizată nici 
o manifestare. Am primit si lămu
ririle de rigoare : directoarea cămi
nului cultural se afla în concediu, 
așa că...... Bine, am insistat noi. dar
ceilalți profesori. învățători, ingineri, 
medici, peste o sută la număr, care

Și în comuna Măicănești se acor
dă prioritate creșterii producției a- 
gricole și animaliere. Numai că 
pentru atingerea acestui tel. comite
tul comunal de partid are tn vedere 
ca măsurile economice, organizato
rice și politico-educative să repre
zinte laturi inseparabile ale unei ac
tivități unitare in ansamblul său. Să 
ne oprim tot la zootehnie. Și aici au 
fost și mai sînt încă dificultăți. Co
mitetul comunal de partid nu numai 
că le-a analizat, dar s4h și angajat 
cu hotărîre în depășirea lor. începu
tul l-a constituit o amplă acțiune 
politico-educativă menită să facă 
cunoscute noile reglementări de sti-

Un adevăr pus in evidență de realitățile 

a două comune vrîncene

cocenii, deși 
pe cimp. nu 
grijă, depre- 
și repararea

normal ar trebui să ajute, să parti
cipe direct la diferite formații, ac
țiuni. cercuri ?.<.“ Aceeași explica
ție : „Să vedeți, dacă directoarea 
căminului cultural, care este tovară
șă conștiincioasă, n-ar fi în conce
diu medical..."

Nu dorim să supraapreciem locul 
propagandei vizuale în cadrul for
melor muncii politico-educative. Ea 
reprezintă însă o carte de 
unei organizații de partid, 
menea carte de vizită în 
Vidra este inexistentă. Un 
rezemat de un perete la 
popular, cu anunțuri curente si afi
șe lipite de-a valma, nu se cheamă 
propagandă vizuală. Așa că afirma
ția. adesea repetată, potrivit căreia 
„oamenii din Vidra se lasă greu 
convinși să participe la lucrările din 
C.A.P.. la buna gospodărire a loca
lității. să încheie contracte cu statul 
pentru livrarea de produse agrico
le". nu - are acoperire. Și nu are 
acoperire deoarece comitetul comu
nal de partid, factorii de răspunde
re, intelectualii comunei nu sînt edi
ficați pe deplin ei înșiși asupra ce
rințelor fundamentale ale desfășu
rării cu succes a unei susținute si 
diversificate activități politico-edu
cative în rîndul sătenilor.

vizită a 
Or. ase- 
comuna 

panou 
consiliul

mulare a lucrătorilor din agricultură, 
punindu-se. cum era și firesc, un 
accent deosebit pe stimulentele ma
teriale acordate celor care muncesc 
în zootehnie, pe mobilizarea coopera
torilor la asigurarea bunului mers al 
activității din acest sector. în acest 
scop, au fost organizate numeroase 
dezbateri, cu caracter mai larg ori 
mai restrînș, discuții individuale, seri 
de întrebări și răspunsuri, prezentări 
de calcule, analize la locurile de mun
că pe situații concrete. Pe un teren 
astfel sensibilizat, un colectiv compus 
din medici veterinari, vicepreședinții 
celor două cooperative agricole de 
producție, șefi de fermă. îngrijitori 
cu experiență a analizat posibilită
țile existente, a ascultat păreri, a 
fost receptiv la propuneri, pe baza 
cărora a întocmit un studiu pentru 
modernizarea sectorului zootehnic 
din cele două unită ti. cu responsa
bilități precise, repartizate pe un 
număr mare de oameni, privind lăr
girea bazei furajere, asigurarea apei, 
întărirea disciplinei, orientarea în
vățământului agrozootehnic spre 
realitățile locale. Toate acestea au 
avut ca rezultat creșterea, intr-un 
răstimp relativ scurt, a producției 
de lapte cu 80 la sută.

La Măicănești. direcționarea acti-

vitătii politico-educative nu are ln 
vedere, firește, numai sectorul zoo
tehnic. Astfel, pentru a cuprinde in
tegral forța de muncă de care dis
pune comuna in activitățile produc
tive din unitățile socialiste, au fost 
alcătuite 19 colective formate din 
membri de partid, deputați. specia
liști. cadre didactice. Colectivele s-au 
deplasat la fiecare gospodărie pen
tru a-i convinge ne toti sătenii de 
necesitatea si avantajele participării 
efective la muncă în lumina recen
telor reglementări din agricultură. 
Asemenea acțiuni, duse cu vigoare 
si consecventă, au izbutit să deter
mine desfășurarea cu succes a cam
paniei agricole de primăvară, o mai 
sporită participare la muncă și o 
creștere sensibilă a responsabilității 
în respectarea tehnologiilor. îndeo
sebi a densității plantelor, pentru a 
asigura obținerea unor recolte boga
te. Totodată, am mai putea aminti 
de rezultatele promițătoare In va
lorificarea resurselor locale, de 
schimbarea mentalității multor locui
tori în a privi posibilitățile de 
autoaprovizionare prin cultivarea 
curților si creșterea de animale în 
gospodăriile proprii, de participarea 
lor la înfrumusețarea satelor. în a- 
cest sens, organizația comunală de 
partid a 
culturali 
ca lor. 
ghelache. 
Chivu ș.a.

Munca politico-educativă dobîn- 
deste sens in măsura în care este 
îndreptată spre o finalitate preci
să. Ea nu poate fi plasată într-o 
succesiune de priorități deoarece nu 
reprezintă un scop în sine, dar nu 
poate fi nici concepută în afara u- 
nor obiective, fiindcă numai exis
tenta lor ii conferă conținut. Si cu 
cit obiectivele muncii politico-edu
cative sînt mai clare, mai bine de
finite. cu atît eficienta acesteia este 

atît rezultatele mai 
ce demonstrează cu 
experiența desprinsă 
celor două comitete 
partid din județul

reușit să formeze activiști 
obștești pasionați de mun- 
printre care Voinea An- 

Iulian Apostol. Tudorel

mai mare, cu 
evidente, ceea 
prisosință și 
din activitatea 
comunale de 
Vrancea.

Constantin VARVARA 
Dan DRAGULESCU

Fierul vechi n-are timp de pierdut
in drumul

Se știe că în unitățile economice 
se desfășoară numeroase acțiuni 
pentru recuperarea și revalorifica
rea materialelor refolosibile. Toate 
întreprinderile au obligația, stabi
lită prin plan, să colecteze și să 
expedieze oțelăriilor anumite can
tități de fier vechi. Conformîn- 
du-se acestei îndatoriri, colectivul 
întreprinderii mecanice Sadu. ju
dețul Gorj, a strâns mari cantități 
de fier vechi (șpan de oțel, deșeuri 
de table, benzi, țevi etc.), pe care 
le-a pregătit pentru expediere. în 
cadrul măsurilor pentru optimiza
rea transporturilor s-a stabilit ca 
întreprinderea noastră să livreze 
fierul vechi colectat Combinatului 
siderurgic Hunedoara, prin bazele 
sale de prelucrare de la Peștiș și 
Simeria. Dar, deși avem mereu 
pregătite pentru expediere Canti
tățile de fier vechi planificate, se 
întîmplă ca zile de-a rîndul cele 
două baze să refuze primirea aces
tora, pe motiv că n-ar avea posi
bilități de prelucrare. De pildă, în 
cursul trimestrului I al anului a 
fost oprită expedierea șpanului și a 
fierului vechi timp de... 47 zile I în 
luna aprilie nu am reușit să trimi-

spre oțelării
tem decit 200 tone, deși planul era 
mult mai mare, deoarece restric
țiile s-au prelungit aproape toată 
iuna. r

în aceste condiții, cînd nu ni se 
acceptă livrarea ritmică, incinta 
întreprinderii noastre a devenit un 
imens depozit de fier vechi, pe 
care-1 strângem cu grijă, dar nu-1 
putem expedia din cauza bariere
lor amintite. Pe de altă parte, apare 
și un alt fenomen — și anume, 
dereglarea planului de transport. 
Regionala C. F. Craiova nu ne 
poate asigura Întotdeauna vagoa
nele necesare, ci doar în unele zile 
în care beneficiarul „ridică" res
tricțiile la expediere.

Semnalăm aceste aspecte ln do
rința ca factorii de resort să inter
vină și să adopte măsurile cuve
nite. incit livrarea fierului vechi 
recuperat să se poată face în mod 
ritmic, la termenele și în cantită
țile planificate, așa cum cer inte
resele întregii economii naționale.

Aurel BĂRBULESCU 
economist, șeful serviciului 
desfacere-tronsporturi 
de la I. M. Sadu - Gorj

O investiție care solicită doar inițiativă 
și spirit gospodăresc

SERICICULTURA
își dovedește avantajele

Dezvoltarea sericiculturii consti
tuie una din sarcinile importante, 
subliniată în repetate rinduri da 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Si Tele
ormanul se numără printre județele 
țării unde creșterea viermilor 
mătase a găsit condiții prielnice, 
practicîndu-se de multă vreme 
majoritatea localităților rurale.

de 
ea 
în 
O 

atestă documentele, o dovedesc mi
nunatele ii. marame și ștergare din 
borangic. care se găseau și incă se 
mai găsesc In lada de zestre a ma
melor și bunicilor, ținute la mare 
preț și scoase la sărbătoare, sau or- 
namentînd în casele țărănești „odaia 
de la drum", spre fala 
gospodine.

în ultimul timp, această 
cire tradițională tinde să

harnicelor

îndeletni- 
__  _________  ______ capete un 
caracter intensiv. în urmă cu cîtiva 
ani s-a înființat un complex serici
col județean — cu sediul în comuna 
Poroschia — care are rolul de orga
nizator și îndrumător tehnic pentru 
fermele proprii și ceilalți crescători 
de viermi de mătase din județ. Cum 
e și firesc, complexul are in prin
cipal sarcini de producere și livrare 
a gogoșilor de mătase într-Un ciclu 
de 5 serii anual. în 1982 urmează să 
se obțină 99,3 tone gogoși de mătase, 
ponderea avlnd-o cele 7 ferme spe
cializate — 60 tone, restul revenind 
cooperativelor agricole de producție
— 11 tone, gospodăriilor populației
— 15 tone, școlilor — 8 tone, cămi
nelor culturale și cooperativelor de 
producție, achiziții și desfacerea măr
furilor — cite 2 tone, unităților sil
vice — 1,3 tone.

Sint realiste obiectivele stabilite ? 
Neîndoielnic că da. In primul rînd, 
există baza • • ■ -
anual, prin furajare_ cu frunze de 
dud se vor 
de mătase, -------- -- ----- —-----
du-se culturile de ricin. In prezent, 
județul dispune de 350 hectare cu 
duzi in plantații intensive aflate in 
producție ; In sectorul cooperatist 
există incă 132 hectare de plantații 
clasice, iar pe aliniamentul șosele
lor se află încă 75 000 de duzi. Aces
tei baze i se vor adăuga, pînă la 
sfirșitul cincinalului, alte 43 hectare, 
chiar din toamna lui ’82 urmind să 
fie plantați peste 175 000 puieți de 
dud in majoritatea localităților, ma
terialul săditor fiind livrat de com
plexul sericicol.

materială. Din planul

obține 63,3 tone gogoși 
pentru 36 tone folosin-
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BACĂU: Materiale de

construcții din cenușă 

de termocentrală

M-am deplasat deseori în co
muna Ciortești, județul Iași, și am 
constatat un fenomen care se re
petă an de an. Este vorba despre 
starea de degradare a drumului ce 
traversează această comună și face 
legătura cu drumul național nr. 
24 Iași — Vaslui. Fenomenul l-am 
sesizat, dealtfel, și cu un an în 
urmă. Arătam atunci că, din cauza 
lipsei șanțurilor de scurgere a 
apelor pluviale, o bună parte din 
drumul comunal s-a degradat, îneît, 
de nenumărate ori, camioanele și 
tractoarele rămîn împotmolite pînă 
la osii. Din acest motiv, șoferii și 
tractoriștii de la C.A.P. sau 
S.M.A.. au început să ocolească 
drumul comunal, eroindu-și alte 
căi peste... terenul cu semănături. 
Aspectul' semnalat atunci s-a re
petat și în această primăvară. 
Astfel că alte suprafețe agricole 
au fost transformate în „drumuri 
ocazionale", fiind scoase din cir
cuitul productiv.

Consiliul popular al comunei 
Ciortești ar fi putut interveni la 
vreme pentru evitarea acestor 
prejudicii prin simpla reparare a 
drumului, care nu solicită eforturi 
deosebite. De asemenea, coopera
tiva agricolă de producție și 
S.M.A. din comună ar putea pune 
la dispoziție mijloace de transport ■ 
pentru aducerea pietrișului din ca
riera „Rotăria", aflată nu departe âe 
sat. Este nevoie însă de ini ti șf \ 
gospodărească pentru mobilii»./»-.' 
acestor unități, precum și a cetă
țenilor la incărcarea, descărcarea 
și împrăștierea pietrișului, la să; 
parea șanțurilor de scurgere în 
lungul drumului.

Cu cit reparația drumului se va 
face mai repede, cu atît vor fi di
minuate pagubele aduse culturilor.

Vasile PtNZARU
pensionar, șoseaua Străulești, 
București

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii*

I

Concomitent cu intensificarea pro
ducției furajere, cu fertilizarea și 
întreținerea plantațiilor de duzi, au 
fost preconizate și alte măsuri. în 
perioada imediat următoare, la Na- 
nov va intra în producție o nouă» 
fermă specializată pentru ouă-viermi 
de mătase, specia ricin — cu un 
plan de 300 kilograme în 1982. Prin 
suplimentarea stelajelor, de la două, 
la 3 rinduri, în spațiile de creștere 
suprafața de producție a sporit cu 
160 metri pătrați în fiecare fermă 
specializată. Și la nivelul celorlalți 
producători se acționează de pe acum 
pentru pregătirea spatiilor de creș
tere. îndeosebi în unitățile agricole, 
care vor folosi de cum se încălzește

Ce foloase a adus 
locuitorilor și cum 

se dezvoltă acest sector 
în județul Teleorman *

bine vremea grajdurile și magaziile 
libere. Complexul sericicol asigură, 
în afara ouălor și a viermilor de 
mătase, celelalte materiale necesare 
(hîrtie de așternut și perforată, sub
stanțe pentru dezinfectie etc), pre
cum și îndrumare tehnică prin ca
drele de specialitate.

Pentru lămurirea cetățenilor, con
siliile populare au desfășurat o 
muncă sistematică de explicare a a- 
vantajelor oferite sericicultorilor. 
Noile preturi dau posibilitate gos
podarilor harnici să obțină venituri 
apreciabile fără un efort fizic, ma
terial sau de timp deosebit. Expe
riența sătenilor din Bragadiru. Con
tești, Izvoarele, ~ 
Ciolănești și 
că din 
realiza ' 
gadiru,

• Olaru, 
format 
tradiție 
mătase, 
colă de ,_______  ........ ..........
riile populației scot între 1—3 serii 
de gogoși pe an. Sînt gospodine in 
comuna noastră — ca Ioana Nedel- 
cu. Maria Părpălea, Lina Nicolae, 
Irina Pană și altele — care obțin ve
nituri de peste 10 000 lei anual, 
această îndeletnicire neîmpiedicin-

Cringu, Furculești, 
a altora dovedește 

această îndeletnicire se pot 
venituri importante. La Bra- 

primarul comunei. Dan 
ne spunea : „La noi s-a 

de ani de zile această 
a creșterii viermilor de 
Practic, cooperativa agri- 

■ prodticție, școala, gospodă-

du-le să fie la fel de harnice la În
deplinirea îndatoririlor de membri 
cooperatori, să cultive legume, să 
crească păsări și animale. Sînt folo
site pentru hrană frunzele duzilor 
din curțile cetățenilor, de pe șosele, 
dar și din plantația de 2 hectare a 
cooperativei agricole. Pentru acest 
an. ne-am angajat să obținem nu
mai din gospodăriile populației circa 
2 tone gogoși de mătase".

Faptele demonstrează, totodată, 
că există condiții pentru obținerea 
unor rezultate și mai bune. Medicul 
veterinar Liviu Cristian, de la direc
ția agricolă județeană, ne spunea că, 
în general, unitățile agricole au dus 
lipsa forței de muncă mai ales in 
ultimele 9—10 zile ale fiecărui ciclu 
de creștere a viermilor de mătase, 
tehnologia de furajare neputind fi 
astfel respectată tocmai în acest mo
ment hotărâtor pentru obținerea 
producției stabilite. Spre a se pre- 
întimpina asemenea situații, anul 
acesta s-au stabilit exact, din vre
me, fermele, oamenii din fiecare 
unitate agricolă care vor avea în 
gri.iă și viermii de mătase.

Sint, toate acestea, citeva din 
preocupările sericicultorilor teleor
măneni, din ................. .............
acest domeniu 
In continuare, 
de răspundere 
prioritate, și rezi 
bleme. Bunăoară, este necesar ca : 
• la noua fermă din comuna Na- 
nov, care va produce ouă pentru 
viermi de mătase specia ricin, con
structorul — I.C.M. Teleorman — 
să-și concentreze mai multe forte 
pentru a recupera întîrzierile la lu
crările de finisaj, astfel ca terme
nul de dare in folosință — 1 iunie — 
să fie respectat ; • să se asigure 
inventarierea tuturor duzilor din ju
deț. ineît întreaga cultură să fie fo
losită pentru sericicultură ; • să se 
instituie un control de calitate co
respunzător, pentru ca toată sămînta 
asigurată de fermele complexului 
sericicol în vederea producției aces
tui an să fie de bună calitate, evi- 
tindu-se astfel pierderile ; • conco
mitent. să se asigure și controlul 
spatiilor de creștere, în așa fel îneît 
peste tot să fie respectate cu stric
tețe normele tehnologice și de igie
nă zooveterinară.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii”

Specialiștii Trustului de con
strucții industriale din munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
în colaborare cu Institutul poli
tehnic din Capitală, . au pus la 
punct o originală șl eficientă 
tehnologie de fabricare a ele
mentelor de zidărie folosind ca 
materii prime cenușa de termo
centrală și șlamul de carbid 
provenite de la uzina chimică 
Borzești. Calculele arată că se , 
economisesc circa 140 kg de 
ciment pe fiecare metru cub de 
elemente de zidărie. Cu un vo
lum de șapte ori mai mare de
cît cel al cărămizilor obișnuite, 
noile elemente sînt tot atît de 
rezistente la compresiune, dar 
mult mai ușoare, asigurând, in 
același timp, și o izolație ter
mică mai bună. Prin utilizarea 
noii tehnologii se renunță la 
faza de ardere a cărămizilor, 
ceea ce duce la realizarea unor 
însemnate economii de combus
tibil. Zilele acestea, în cadrul 
trustului a fost pusă în func
țiune prima linie tehnologică 
pentru realizarea acestor ele
mente, avind o capacitate echi
valentă cu 168 000 cărămizi 
normale. (Gh. Baltă).

PE SCURT, DIN SCRISORI

măsurile inițiate în 
de largă perspectivă, 
în atenția 
va 'trebui să stea, 

loivarea altor i
factorilor

i, cu 
__  pro-

• Peste 330 ha se cultivă suplimentar In acest an In municipiul Iași 
cu legume și zarzavaturi. Această suprafață cuprinde numeroase tere
nuri virane din localitate, din incintele întreprinderilor, din jurul blocu
rilor de locuințe și curțile cetățenilor. Pentru a veni ln sprijinul cetățe
nilor, în serele consiliului popular municipal au fost pregătite citeva mi
lioane fire răsaduri de tomate și ardei, care vor fi puse în vînzare la pre
țuri convenabile. (Gheorghe Zaiț, inspector, Consiliul popular municipal 
Iași) • Zestrea edilitară a municipiului Brăila se va îmbogăți în acest an 
cu un cinematograf panoramic cu peste 1200 de locuri și cu un patinoar, ■ 
în suprafață de 1 000 mp, ce se construiește in zona Vadu Schelei, din ij 
apropierea fabricii de gheață. De asemenea, constructorii brălleni lu
crează de zor la renovarea clădirii Teatrului Dramatic, pentru ca în citeva 
luni să poată fi pus la dispoziția publicului. (Ion Toader, muncitor) • Nu 
s-ar putea și altfel ? în multe magazine alimentare din municipiul Pi
tești, la raioanele de mezeluri, aceeași persoană distribuie marfa și înca
sează și banii. Deci cumpărătorul solicită salam, costiță, șuncă etc., vin- 
zătoarea îi taie și cîntărește produsele, încasează și numără banii, dă 
restul cînd e cazuL Apoi taie din nou mezelurile, pentru alt cumpărător, 
și primește banii, operația repetindu-se de zeci și sute de ori pe zi. 
Depinde cîți cumpărători sînt. Din motive de igienă, lesne de înțeles, 
nu s-ar putea renunța la acest sistem, iar banii să fie plătiți direct la 
casă ? (Florin Anghel, Pitești) • Promisiuni deșarte. De peste doi ani, 
I.C.R.A.L. „Colentina“-București ne tot promite că va repara terasa blo
cului nr. 10 din strada Grigore Moisil nr. 6, sectorul 2. în zadar i-am ex
plicat șefului centrului de care aparținem că apartamentele de la ultimele 
etaje se degradează pe zi ce trece din cauza umezelii, că cheltuielile pen
tru reparații vor fi mai mari. Ce părere au despre acest lucru conducerea 
întreprinderii, precum și Consiliul popular al sectorului 2? (A. Chirilă, pre

ședintele comitetului asociației locatarilor).

ATRĂGĂTOARE LOCURI DE POPAS ÎN JUDEȚUL OLT
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în prașul Balș. situat într-o pozi
ție pitorească, pe malul Oltețului, a 
fost construit un complex turistic ; 
cu patru niveluri — hotelul „CEFE 
TRAL" — cu 100 locuri de cazar,,. 
cu confort de categoria I. restau
rant, bar de zi, cofetărie și secții de 
frizerie și coafură.

La circa 8 km de Balș, pe șosea
ua națională spre Slatina, se află 
popasul turistic „Pădurea Sarului", 
situat în pădurea cu același nume. 
Unitatea este dotată cu căsuțe cam
ping și un restaurant-braserie.

Pe același traseu, la 23 km de 
Slatina, pe drumul național spre 
Pitești, în apropierea comunei 
Scornicești, cabana și crama Scor- 
nicești oferă vizitatorilor, intr-un 
îmbietor decor natural, condiții 
bune de popas și recreare.

în imagine : popasul „Pădurea 
Sarului".

Criză mare la „Europa liberă". Și 
nici măcar nu s-a instalat canicula, 
vreme cînd amarnic iși sug unii de
getele pentru un prăpădit de subiect 
care să concureze cît de cit moleșeala 
cititorului ori ascultătorului. Criză 
mare, deși...

Deși, amintita „instituție" a fost, 
de cînd e ea, intr-o perpetuă criză 
de prestigiu. O știe toată lumea, o 
știu și slujbașii pripășiți pe lingă 
microfoane. Și tocmai pentru că o 
știu, aceștia din urmă se fac luntre 
și punte pentru a mai pescui cite o 
minciună „autentică", care să le jus
tifice piinea. Iată, la 29 1 1982, „Eu
ropa..." poluează undele herțiene cu 
o pretinsă scrisoare în care o femeie 
de aici, din România, denunță per
secuțiile la care e supusă pentru că 
a îndrăznit să ceară — și nu i se 
aprobă — reîntregirea familiei.

Nici prin gînd nu ne-ar fi trecut 
să facem caz de atîta lucru. Unde 
merg șiruri de afirmații calomnioase, 
de mistificări pline de ură pe minu
tul de emisie, una în plus nu mai 
e de mirare. Ne-a îndemnat insă să 
punem mina pe creion scrisoarea pe 
care femeia în cauză a adresat-o re
dacției noastre. Este vorba despre 
Tudorița Bârsanu, cu domiciliul în 
satul Dumbrava, comuna Timișești, 
județul Neamț. Cu bunul simț al oa
menilor care resping cu dispreț orice 
neadevăr. Tudorița Bârsanu se in
dignează că cei de la „Europa li
beră" și-au pierdut orice urmă de 
rușine (dacă ar fi avut-o vreodată !) 
de „scornesc scrisori pe care nici 
prin cap nu mi-a trecut să le scriu 
vreodată. De ce ? Tocmai pentru că 
nu aș fi avut nici un motiv. Iar dacă 
fostul meu soț a făcut treaba asta

murdară, amesteeîndu-mă și pe 
mine, il întreb și eu : cu cit te-au 
plătit. Vasile, de-ai scris în numele 
meu ce ai scris ?“.

Tudorița Bârsanu ne spune că a 
trimis o scrisoare la fel de indignată, 
de dezmințire, și „Europei libere". 
Cum... libertatea acesteia nu merge 
chiar atît de departe, îneît să dea pe 
față adevărul ce o arată cu musca

Criză mare la „Europa..." dacă cei 
de acolo, in pană de subiecte care 
să trezească interesul și, mai ales, să 
mulțumească pe stăpinii microfoane
lor, apelează la serviciile unui om 
de „moralitatea" lui Vasile Bârsanu 
— desigur, contra cost ! — pentru a 
face tapaj pe tema „reîntregirii fa
miliei". (Oare la ticluirea scrisorii, 
in numele soției, scrisoare difuzată

2. Că a făcut cerere de pașaport 
pentru ea și copil, să ajungă cît mai 
repede la soțul (ce i-a părăsit cu... 
drag — n. a.), iar miliția o perse
cută pentru treaba asta. (Prilej 
pentru „Europa..." de a însăila un 
înțepat comentariu despre drepturile 
omului, despre regimurile în care 
individul e persecutat etc. etc. — 
n. a.).

refăcut viața și-mi văd de noua mea 
familie".

Este de înțeles indignarea Tudori- 
ței Ilinca. N-are cum să-ți facă nici 
o bucurie faptul că un post de ra
dio de aiurea vorbește în numele 
tău despre cai verzi pe pereți. De
oarece nărăvițil in acest obicei, slu
jitori pe bani ai neadevărului, n-aii 
transmis și nu transmit dezmințiri

Calomnia are picioare scurte
Pe marginea unei scrisori primite la redacție despre un nou caz de „reîntregire a 

familiei" născocit de „Europa liberă"

pe căciulă, s-a făcut că plouă. Iată 
deci și un al doilea motiv ce ne-a 
îndemnat să-i dăm posibilitate fe
meii ultragiate de a arăta ea însăși 
adevărul gol-goluț, fiind singura în 
măsură să o facă. Reiese din scri
soarea trimisă redacției noastre că, 
în urmă cu peste patru ani, fostul ei 
soț a rămas în Austria. A lăsat 
acasă o’ femeie care își vedea de tre
burile ei, îngrijindu-se cu dragoste 
de mamă să-și crească copilul 
(acesta avea patru ani cînd tatăl lui 
l-a părăsit — n. r.). Repetent la ca
pitolul răspunderi paterne, Vasile 
Bârsanu s-a dovedit foarte între
prinzător în cele sentimentale. Do
vada ? Alege „libertatea" împreună 
cu concubina sa, Marioara Gruescu...

de „Europa..." ca-din partea soției, 
o fi contribuit, fie măcar cu o 
virgulă, și concubina individului, „sfî- 
șiat de dorul celor părăsiți" și cu care 
autoritățile românești nu-1 lasă să 
se... reîntregească 7). •

Ce spune Vasile Bârsanu în rindu
rile chipurile semnate de soția sa și 
trimise respectivului post de radio ?

1. „Că am adresat -Europei li
bere» mai multe scrisori de acest 
fel" — s-ar fi lamentat femeia, sub- 
înțelegîndu-se prin aceasta că singu
rul ei sprijin nu poate să vină decît 
dinspre partea asta.

Tudorița Bârsanu : „Cei care spun 
așa ceva mint de îngheață apele. 
N-am trimis nici o scrisoare de 
acest fel postului ăla de radio".

Tudorița Bârsanu : „N-am făcut 
nici o cerere de pașaport. Ce să caut 
eu în altă parte ? Nu mi-a trecut 
niciodată prin gînd să plec din țara 
mea".

3. Mai zice „Europa liberă", în nu
mele „persecutatei" : „Organele de 
miliție m-au obligat să divorțez de 
soțul meu, dar eu n-am să accept 
niciodată lucrul acesta".

Tudorița Bârsanu : „Eu am spus 
mulțumesc lui Dumnezeu că am scă
pat de un așa om. Zic aicj să știe și 
cei care au obrazul gros și vorbesc 
in numele meu : am divorțat de Va
sile Bârsanu, om fără familie și fără 
țară, pentru că pur și simplu îmi era 
rușine să-i mai port numele ; acum 
mă numesc Tudorița Ilinca, mi-am

cînd sînt prinși cu mîța-n sac (și o 
dau atît de mult cu oiștea în gard 
îneît dacă ar face-o nu știm de 
le-ar ajunge tot spațiul de emisie), 
am căutat să așezăm noi in coloana 
de ziar gîndul curat și de bun simț 
al Tudoriței Ilinca. Și-i locul să o 
îndemnăm să nu pună la inimă 
„scornelile" — cum le zice ea, și 
bine le zice — care au supărat-o 
atîta. Există sute și sute de scrisori 
asemănătoare prin care oamenii de 
bună credință își exprimă indigna
rea și protestul împotriva acestui 
josnic procedeu de a se difuza. în 
numele lor — ba chiar al unor gru
puri de „cetățeni onești" — calomnii 
la adresa țării noastre de către ofi
cina in cauză.

„Mai multe persoane mi-au spus 
— afirmă negru pe alb Maria Oprina 
din București — că, intr-o emisiune, 
s-a difuzat Ia „Europa liberă" o scri
soare a mea. Ziceam, chipurile, aco
lo, că trăiesc prost in România și 
vreau să-mi părăsesc țara. Lucruri 
cu toiul neadevărate. Să fie clar : nu 
am scris o asemenea scrisoare. Sint 
cuprinsă de indignare că se pun in 
circa unor persoane cinstite aseme
nea afirmații care țintesc de fapt un 
singur lucru : să denigreze țara 
noastră".

Că și în cazul Măriei Oprina, slu
jitorii mincinoaselor microfoane 
și-au tocmit tot un binevoitor să 
facă falsul, este mai mult decit pro
babil. Ce se urmărește prin aseme
nea colportări nu mai e nevoie să 
stăruim. Destul să reamintim doar 
atît : luînd în antrepriză cîte un ima
ginar caz de reîntregire a familiei (ă 
la Vasile Bârsanu), „Europa..." nu 
scapă prilejul să ponegrească țara, 
realitățile românești, sentimentele și 
demnitatea unor cetățeni devotați 
patriei lor. Metoda a intrat atît de 
trainic în „obiceiul casei". îneît nu 
ne-ar mira deloc dacă și la trans
miterea buletinului meteorologic, de 
pildă, crainicii minciunii ar în
toarce-o — între o aversă și un cimp 
anticiclonic — cum e cu politica, cu 
economia și cu atitea altele în 
România. După care, cu seninătate, 
ar anunța vreme bună ori caprici
oasă...

Mare criză s-a abătut asupra „Eu
ropei... libere" !...

Iile TANASACHE
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Tovarășului PETAR STAMBOLICI
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

BELGRAD
Cu prilejul învestirii dumneavoastră în funcția de președinte al Prezidiu

lui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia vă adresez calde felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și succes în îndeplinirea misiunii de înaltă 
răspundere ce v-a fost încredințată, pentru noi realizări în edificarea socia
lismului, în creșterea bunăstării popoarelor Iugoslaviei.

Evidențiind cu deosebită satisfacție raporturile trainice de bună vecină
tate și prietenie româno-iugoslave, sînt convins că aceste relații, colaborarea 
pe multiple planuri dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și întări 
continuu, pe baza înțelegerilor convenite la nivel înalt, în interesul poporului 
român și al popoarelor Iugoslaviei, al păcii, independenței și conlucrării în 
Balcani, în Europa și in Întreaga lume, al colaborării și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN AGRICULTURĂ
• •• .

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A NORVEGIEI

Bătălia pentru recolta acestui an impune
să se lucreze oră de oră, cu toate forțele,1 » 7

Maiestății Sale
regelui OLAV AE V-LEA AE NORVEGIEI

Adresez Maiestății Voastre felicitări cordiale și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, cu ocazia Zilei naționale a Norvegiei, precum 
și urări de prosperitate și progres pentru poporul norvegian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

și urări de prosperitate și

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă exprim mulțumirile mele profunde pentru felicitările și urările 

călduroase pe care ați binevoit să mi le adresați in numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, al poporului român, precum și al dumnea
voastră personal cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei mele de naștere.

Convins că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre se vor întări și se vor dezvolta cpntinuu in spiritul in- 
tîlnirilor și convorbirilor pe care le-am avut recent la Phenian, folosesc 
acest prilej pentru a vă adresa urări sincere de mari succese în opera con
sacrată prosperității și bunăstării poporului frate român.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

in cimp și în grădini
VASLUI: Pentru încheierea plantării legumelor

— nici o clipă de răgaz!

A

BACĂU; Mulți oameni

TELEG
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- 

nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a trimis o telegra
mă tovarășei Milka Planinț, președin
tele Consiliului Executiv Federal al 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, cu prilejul alegerii sale în 
această funcție, prin care ii adresează, 
în numele guvernului român și al său 
personal, cordiale felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și succes

RAMĂ
deplin in activitatea consacrată pro
pășirii Iugoslaviei socialiste vecine și 
prietene.

în telegramă se exprimă convin
gerea că relațiile de strînsă prietenie 
și colaborare dintre țările noastre vor 
cunoaște și în viitor o permanentă 
dezvoltare în interesul poporului ro
mân și popoarelor Iugoslaviei, a) cau
zei socialismului, păcii și cooperării 
internaționale.

Primire la C. C. al P.QR.
. .arășul Petru Enache, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit, luni, delegația de ziariști pa
lestinieni, condusă de Yahia Yakhlef, 
secretar general al Uniunii ziariști
lor și scriitorilor palestinieni, care, 
la invitația Consiliului ziariștilor, 
face o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej, oaspetele a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, din partea 
tovarășului Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), un salut cordial și priete
nesc, cele mai bune urări de sănăta
te șl fericire, de prosperitate și noi 
succese poporului român prieten în 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Tovarășul Petru Enache a mulțu
mit și a rugat să se transmită din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
tovarășului Yasser Arafat un salut 
cordial și cele mai bune urări de să
nătate, succese tot mai mari în acti
vitatea sa, iar poporului palestinian 
prieten izbîndă deplină in înfăptuirea 
idealului său de viață liberă intr-un 
stat național propriu, independent.

în cadrul convorbirii a fost relie
fată însemnătatea colaborării dintre 
ziariștii români și palestinieni pen
tru mai buna cunoaștere reciprocă a 
popoarelor noastre, pentru promo
varea prieteniei și conlucrării rodnice 
dintre ele.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat tovarășul Ilie Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului ziariș
tilor, director general al Radiotele- 
viziunii române.

Importante forte umane si me
canice din unitățile agricole vaslu- 
iene sînt concentrate în prezent la 
încheierea grabnică a plantărilor, la 
întreținerea culturilor legumicole. 
„Pornind de la cerința autoapro- 
vizionării județului cu legume 
pentru toate sezoanele. în acest an 
suprafața destinată acestor culturi 
a fost mărită cu peste 350 hec
tare — ne spune inginerul-șef al 
Trustului horticol, tovarășul Ion 
Harnagea. Semănatul legumelor în 
cimp s-a încheiat. Acum urgentăm 
plantarea pe ultimele 80 hectare 
cu vinete, ardei si tomate si a- 
cordăm cea mai mare atenție în
treținerii exemplare a culturilor. 
Astfel, s-a erbicidat toată supra
fața semănată cu mazăre pentru 
boabe, iar aceea cu mazăre pen
tru păstăi pe 830 hectare. în toa
te zonele județului se rebilonează 
cartoful. Varza timpurie a fost pră
sită pe 110 hectare, iar tomatele 
timpurii si de vară — pe 170 hec
tare".

Bine se lucrează în principalul 
bazin legumicol al județului — cel 
din Lunca Prutului — în consilii
le agroindustriale Fălciu si Huși, 
în multe unități cooperatiste si a- 
sociatii economice din consiliile u- 
nice Bîrlad și Crasna. Zilnic sînt 
prezenti în grădinile de legume 
peste 4 000 de oameni. Dealtfel, 
principala caracteristică a acestor 
zile este participarea masivă a for-

»
telor de la sate la întreținerea cul
turilor de legume. în fermele le
gumicole ale I.P.I.L.F. si I.A.S. 
Huși. în cooperativele agricole Po- 
peni-Zorleni. Drînceni. Lunca Ba
nului. Cîrja-Murgeni și Costești. a- 
sociatiile economice Vetrisoaia si 
Tutova se lucrează intens, parti- 
cinînd la muncă în fiecare zi 100— 
300 de oameni, sub îndrumarea spe
cialiștilor. La Drînceni, tovarășul 
Constantin Ralea. primarul comu
nei, ne spune : „Nu ne putem per
mite să 
nică de 
suflare 
buie să 
restante 
bile".

Dar in timp ce unele unități li
vrează încă de acum din sere, so
larii si din cimp însemnate can
tități de castraveți, roșii, ceapă, sa
lată etc., altele, cum sînt LL.F. 
Vaslui, C.A.P. Todirești, înregis
trează încă restanțe la plantarea 
legumelor în cîmp. Chiar si la coo
perativele agricole Vetrisoaia si 
Tutova. unde in general lucrările 
merg bine, dar care au suprafețe 
mai mari, există încă multe răsa
duri ce trebuie să fie plantate. Se 
cuvine, de aceea, ca organele a- 
gricole județene să intervină ur
gent pentru ca ritmul să fie In
tensificat. iar lucrările să se ter
mine în timpul optim. (Petru Ne- 
cula, corespondentul „Scînteii").

pierdem nici o clipă priel- 
lucru. mobilizăm întreaga 
a satelor, pentru că tre- 
recuperăm repede unele 
datorate vremii nefavora-

MUREȘ« Furajele sint recoltate mecanic

„Primăvara culturală bucureșteană“ 
la cea de-a opta ediție

...Așadar, ieri au debutat, in cea de-a Vlll-a ediție a sa, manifestările 
„Primăverii culturale bucureștene". Cum se vor desfășura ele ? Ce vor 
cuprinde ? Despre toate acestea, un redactor al ziarului nostru a avut o 
convorbire cu tovarășul GHIȚA FLOREA, președintele Comitetului de 
cultură și educație socialistă al municipiului București.

— „Primăvara culturală bucureș- 
teană", înscrisă sub generoasa 
emblemă a Festivalului național 
„Cîntarea României" — ne-a spus 
tovarășul Ghiță Florea — va reuni 
anul acesta, în perioada 17—23 mai, 
o paletă largă de manifestări po
litice, cultural-educative și artisti
ce, concerte, spectacole de teatru 
și muzicale, seri de dans, gale de 
film și expoziții, serbări cîmpenești 
șl in special un număr mare de 
simpozioane, mese rotunde, dezba
teri pe cele mai diverse și actuale 
teme științifice și cultural-artistice.

Propunindu-șl să fie o manifes
tare de masă a artei și culturii, atît 
prin amploarea forțelor artistice 
angrenate și numărul acțiunilor 
cultural-educative desfășurate, cit 
e irin numărul celor care vor fi 
S|. ctatorii acestora, „Primăvara 
culturală bucureșteană“ va ieși din 
spațiul tradițional al sălilor de 
spectacol și al scenelor in aer liber, 
pătrunzînd în viața cotidiană a ma
rilor platforme industriale. în insti
tuțiile de învățămînt și în cartiere ; 
acțiunilor realizate la nivelul mu
nicipiului adăugîndu-li-se un mare 
număr de manifestări organizate de 
consiliile de educație politică și 
cultură socialistă de la nivelul sec
toarelor, întreprinderilor, comunelor 
din sectorul agricol Ilfov.

— Cum se vor distribui, pe zile, 
manifestările ?

— Prin tradiție, prima zi. cea 
inaugurală, a reunit manifestări 
politice, cultural-educative și artis
tice, de sinteză. Celelalte zile vor 
fi consacrate, fiecare, unuia din do
meniile cele mai importante ale 
educației și culturii : 18 mal — 
Ziua literaturii, științei și tehni
cii ; 19 mai — Ziua teatrului ; 20 
mai — Ziua filmului ; 21 mai — 
Ziua muzicii și dansului ; 22 mai — 
Ziua muzeelor și artelor plastice, iar 
ziua de 23 mai va reuni mari ser
bări cîmpenești, spectacole cultural- 
artistice și sportive desfășurate' în 
aer liber, pe scenele estivale.

în programul bogat al actualei 
ediții, care cuprinde manifestări 
cultural-artistice și științifice di
verse, se înscriu la loc de frunte 
dezbaterea cu oamenii muncii de 
pe platformele industriale, din in
stituții și cartiere, a celor mai im
portante aspecte ale politicii inter
ne și internaționale a partidului și 
statului nostru, simpozioane pe 
teme economice, mese rotunde și 
conferințe, avind în atenție cele 
mai diverse aspecte ale educației 
patriotice și revoluționare.

— V-am ruga să citați clteva din
tre titlurile amplelor manifestări 
ce se vor desfășura in această nouă 
ediție a „Primăverii culturale bucu
reștene".

— între acestea pot fi amintite 
simpozioanele : „Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, contribuție 
inestimabilă la formarea gindirii șl 
acțiunii revoluționare", „Dezvolta
rea conștiinței socialiste a maselor 
— obiectiv fundamental al politicii 
Partidului Comunist Român". „Ti
neretul — factor activ în edificarea 
societății socialiste în România", 
„Noua revoluție agrară în sectorul 
agricol Ilfov — realizări și perspec
tive" ; intîlnirl cu scriitorii, lansări 
de carte, festivaluri de poezie, re
citaluri poetice, ca : „Imnuri către 
țară și partid", „Laudă muncii", 
„Valențele revoluționare și patrio
tice ale liricii contemporane", 
„Creația tehnico-științifică în sluj
ba producției", „Realitatea contem
porană în literatura pentru tine- , 
ret" ; spectacole și manifestări tea
trale : „Teatrul politic pe scenele 
bucureștene", „Zilele teatrului de 
amatori", „Omul contemporan în 
dramaturgia românească", „Teatrul 
și copiii" ; premiere, manifestări 
cinematografice. întîlniri cu reali
zatori ai filmelor românești : 
„București — cetate a filmului ro
mânesc", „Figuri de eroi comuniști 
în creația cinematografică româ
nească", „Gala tinerilor cineaști", 
„Gala cinecluburilor bucureștene" ; 
concerte și spectacole de muzică 
patriotică și revoluționară, muzică 
populară și muzică ușoară româ
nească ; „Un partid avem și-o 
țară". „Cîntecele muncii, cîntecele 
păcii", „Muncitorii — prieteni ai 
muzicii", „Cîntec și joc de viață 
nouă", „București ’82", expoziții de 
pictură, grafică, sculptură, artă fo
tografică : „Arta plastică — mijloc 
de educație patriotică, revoluționa
ră și estetică", „Galeriile de artă 
bucureștene în dialog cu publicul", 
„Priveliști bucureștene", „Arta 
populară și valorificarea ei in mu
nicipiul București", „Bucureștiul în 
arta plastică" ; serbări cîmpenești, 
duminici cultural-sportive, carna
valuri : „Invitație la Mărțișor", 
„Sărbătoare de mai", „Festivalul 
primăverii", „Carnaval de primă
vară".

Alături de aceste manifestări, 
numeroase altele vor întregi un 
program amplu, de o mare varie
tate și atractivitate. menit să răs
pundă cerințelor de educație și cul
tură ale unui public larg.

Șl cu
în aceste zile, pe ogoarele jude

țului Mureș se lucrează in ritm in
tens la recoltarea furajelor pentru 
masă verde. Potrivit programului 
stabilit, din cele 26 700 hectare, nu
mai în cursul lunii mai trebuie să 
fie cosite lolium, orz și secară de 
pe o suprafață de 7 836 ha, care vor 
asigura, în această primă etapă, 
123 928 tone furaje. Deci un volum 
mare de muncă ce trebuie efectuat 
In timpul cel mai scurt. Cum se ac
ționează în acest scop.?

Tovarășul Petru Solyom, director 
cu probleme de zootehnie la direc
ția agricolă județeană, ne-a spus: 
„Am făcut o delimitare strictă, pe 
unități, a suprafețelor destinate 
consumului curent, față de cele ce 
se cosesc pentru conservare sub 
formă de fin sau semisiloz. Totoda
tă, pentru ca recoltarea să decurgă 
in perioada optimă, au fost delimi
tate suprafețele ce urmează a fi 
cosite mecanizat de cele executate 
manual, cu coasa — cu plata în 
bani sau în natură — pentru cres
cătorii de animale". La trustul 
S.M.A. aflăm că au fost constituite 
formații specializate de mecaniza
tori, dotate cu toate utilajele nece
sare, care, în condițiile de relief ale 
județului Mureș, pot asigura recol
tarea zilnică a peste 1 000 hectare.

Este vorba deci de o forță me
canică puternică, capabilă să reali
zeze și să depășească viteza zilnică 
stabilită. Cum s-a acționat pină

coasele
acum ? Din datele existente la di
recția agricolă județeană rezultă că 
au fost recoltate 1 855 hectare, cu 
16 510 tone de masă verde. Reali
zările „la zi" arată deci că, față 
potențialul existent în stațiunile 
mecanizare și data declanșării 
cestei lucrări, viteza de lucru 
este corespunzătoare în toate uni
tățile. De aceea, ritmul recoltării 
trebuie impulsionat, mai ales în 
cooperativele agricole iemut, Tîr- 
năveni, Reghin și Luduș, unități 
care au de strîns mari cantități de 
furaje. Experiența cooperativei a- 
gricole Band, care, prin producțiile 
de lapte realizate, se situa an de an 
în fruntea unităților din județ, ara
tă că se poate lucra mai bine. 
„După cum vedeți, masa verde re
coltată o transportăm și depozităm 
imediat, iar terenurile eliberate sirit 
arate și semănate cu porumb siloz 
în aceeași zi. Totul merge în flux 
continuu" — ne spune Vajda Gâza, 
Inginerul-șef al cooperativei. In
tr-adevăr, aici se lucra pe ultimele 
suprafețe din cele 40 hectare pla
nificate. Bine organizat se muncea 
și în cooperativele agricole Gor- 
nești, Petrilaca, Pădureni, Sărmașu, 

(Zau de Cîmpie, Miheș, care au de
pozitat mari cantități de furaje și 
unde, în două-trei zile, va fi în
cheiată stringerea tuturor furaje
lor din prima etapă. (Gh. Giurgiu, 
corespondentul „Scînteii").

de 
de 
a- 
nu

harnici la întreținerea 
culturilor, 

dar și manifestări 
de comoditate

în majoritatea unităților agricole 
de stat și cooperatiste din județul 
Bacău se lucrează intens la pră- 
șitul sfeclei de zahăr, al florii-soa- 
relui, al cartofilor și porumbului. 
Din ultima situație aflată la direc
ția agricolă rezultă că, pînă luni 17. 
mai, prășitul manual la sfecla de 
zahăr s-a făcut pe 71 la sută din 
suprafețe, iar cel mecanic — pe 65 
la sută. Cele mai mari suprafețe 
au fost prășite în cooperativele a- 
gricole din Filipești, Sascut, Său- 
cești, Tamași și Letea Veche. Oa
menii muncii din unitățile agricole 
ale consiliului agroindustrial Hele- 
giu, bunăoară, au terminat prima 
prașilă manuală la sfecla de zahăr 
și acum execută răritul.

Pentru a vedea concret efortu
rile ce se fac în scopul executării 
unor lucrări de calitate șl la timp, 
ne-am deplasat în două cooperati
ve agricole. La Săucești. de exem
plu, unitate care a obținut în anul 
trecut cea mai mare producție de 
sfeclă de zahăr pe județ (45 500 kg 
în medie la hectar), lucrau pe cîmp 
aproape 400 de cooperatori și me
canizatori. Munca este organizată 
pe echipe, fiecare om știind bine 
ce are de 
se afle în 
prașilă la 
cheiat de 
execută răritul. Odată cu aceasta 
se aplică și cile 200 kg azotat de 
amoniu la hectar. în lunca Șiretu
lui, pe alte tarlale, numeroși co
operatori prășeau guliile furajere 
și cartofii de toamnă. Mecanizatorii 
începuseră și ei prima prașilă pe 
cele 540 ha cu porumb.

La cooperativa agricolă din Ră- 
căciuni, loan Văscuță, președintele 
unității, ne spune că șefii de e- 
chipă, brigadierii și inginerii ur
măresc cu deosebire două lucruri : 
efectuarea unor lucrări de calitate 
și respectarea densității stabilite. 
Echipe speciale merg pe rînduri și 
completează golurile rămase de pe 
urma semănătorilor. Oamenii 
crează in acord global și cu toții 
sînt interesați ca producția pe care 
o vor obține la toamnă să fie cît 
mai mare.

Mai sint Insă în județ și unități 
în care întreținerea culturilor este 
neglijată, în vreme ce cooperatorii 
din Răcâciuni au încheiat prima 
prașilă la sfecla de zahăr, vecinii 
lor din Cleja și Fărăoani nici mă
car nu au început-o. Cu totul 
inexplicabilă este și pasivitatea cu 
care privesc această lucrare și con
ducerile cooperativelor din Dămie- 
nești, Lipova, Plopana, Odobeștl, 
unde, deși plantele au răsărit, bu
ruienile cresc nestingherite. Or. este 
bine știut că fiecare zi pierdută 
acum la Întreținerea culturilor duce 
la diminuarea producției 
nă. Este deci timpul ca 
tățile amintite treburile 
nite din loc. (Gheorghe 
respondentul „Scînteii").

făcut și unde trebuie să 
fiecare dimineață. Prima 
sfecla de zahăr s-a în- 
trei zile, iar acum se

lu-

din toam- 
și în uni- 
să fie ur- 
Baltă, co

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Educarea elevilor pentru muncă 

și cercetare
11.25 Pentru curtea șl grădina dv.
11,35 Roman foileton : „Drumuri" — 

episodul 1
12.20 Cadran mondial
12,45 Muzică' populară
13,00 Închiderea programului
16,00 Viața școlii. Școala satului — o 

școală pentru sat. Reportaj-anche
tă

16.20 Civica
16,40 Clubul tineretului
17.25 Destinul unor mituri

17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.25 Actualitatea economică
20.40 Memoria documentelor. Mărturii 

despre unitatea civilizației mate
riale șl spirituale românești

21,05 Teatru TV : „Filonul" de Valentin 
Munteanu. Premieră pe țară.

22.25 Telejurnal
22.40 Din albumul celor mal Îndrăgita 

melodii populare
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
20.00 Telejurnal
20.25 Salonul TV al artelor plastice. 

Grafica românească de azi — o 
grafică militantă

21,10 Mic dicționar de operă șl balet. 
Litera C (II)

22.25 Telejurnal
22,40 închiderea programului

vremea
Tlmpul probabil pentru intervalul 16 

mal, ora 21, la 21 mai, ora 21. In țară: 
Vreme in general frumoasă. Cerul va 
fi variabil. Izolat vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vîntul va sufla slab, 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor ti cuprinse între 5 și 15 grade, 
mal coborîte la Început In depresiuni, 
iar temperaturile maxime Intre 18 și 
28 de grade, pe alocuri mai ridicate. 
Dimineața, condiții de ceață slabă. In 
București : Vreme in general frumoa
să, cu cer variabil. Vint slab, pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse Intre 8 șl 10 grade, iar ma
ximele între 26 și 28 de grade. (Liana 
Cazacioc).

HIDROCENTRALA PORȚILE DE FIER I

Intr-un deceniu - 64,5 miliarde kWh energie electrică 
furnizată economiei naționale

Cu un bilanț bogat In realizări au 
marcat energeticienii de la Porțile 
de Fier I împlinirea unui deceniu 
de la inaugurarea acestui important 
obiectiv hidroenergetic șl de navi
gație. în cei 10 ani care au trecut 
de la punerea în funcțiune a hidro
centralei. colectivul de oameni ai 
muncii de la această mare unitate 
energetică a realizat o producție me
die anuală de peste 5,9 miliarde 
kWh. față de 5,2 miliarde kWh cîl

(Urmare din pag. I)
avea o putere instalată de 115 MW, 
și Turnu de pe Olt, cu 70 MW. Pri
mul grup de la hidrocentrala Turnu 
a fost pus la dispoziția dispecera
tului energetic național. Tot aici 
se efectuează probele de rotire cu 
apă la cel de-al doilea hidroagregat. 
Concomitent se desfășoară lucrările 
de terminare a barajelor deversoare, 
a digurilor, a drumului de contur. La 
hidrocentrala Brădișor, lucrările 
montaj au fost terminate la 
bele grupuri și în prezent. în < 
borare cu întreprinderea de 
strucții de mașini din Reșița, 
fectuează probe pe agregate.

— Din investigațiile noastre 
zultat că la unele hidrocentrale 
Olt și Lotru, care au intrat in . 
țiune, nu s-au atins incă parametrii 
proiectați din cauza neterminării 
unor lucrări.

— într-adevăr, așa este. La Brădi
șor, de exemplu, pentru a asigura o 
„cădere" a apei în centrală de 120 m 
ar trebui să ridicăm nivelul apei în 
lacul de acumulare cu 20 de metri. 
Ceea ce insă nu este posibil atit 
timp cit drumul de contur al lacu
lui nu va fi gata. Termenul de rea
lizare a acestei lucrări era septem
brie 1981 și avem promisiuni din par
tea constructorului numai pentru 
„iunie 1982", La fel stau lucrurile și 
la hidrocentrala Turnu. Dar și la alte 
hidrocentrale, ca, bunăoară, Zăvideni, 
Drăgășani, Arcești și Călimânești, 
mai sînt de terminat fie diguri ori de 
executat contracanale, sau de făcut 
înierbări de taluzuri. Pentru a sublinia 
necesitatea urgentării unor asemenea 
lucrări menționez, totodată, că din 
aceste cauze hidrocentrala Drăgășani 
lucrează cu o putere mai mică 
cu 9 MW decît cea instalată. 
Poate că pentru constructori astfel 
de lucrări, mai puțin „productive" și 
mai puțin aducătoare de „valoare" 
în planul propriu de producție, să nu 
prezinte prea mare interes. Dar este 
anormal ca. după ce s-a făcut ceea

de 
am- 

cola- 
con- 

se e-
a re
de pe 
func-

ce a fost mai greu, să nu beneficiem 
de întreaga putere instalată a hidro
centralelor.

— Cunoaștem că o altă zonă în 
care s-a mutat activitatea construc
torilor de hidrocentrale este cea si
tuată pe Oltul inferior, la sud de 
Slatina. Dar lucrările merg cam 
anevoie. De ce ?

— în acea zonă sînt de executat 
cinci hidrocentrale, e drept de puteri 
mai mici, dar care au rostul de a 
valorifica și această energie finală a 
Oltului. Au inceput turnările de be
toane la fundația barajului de la hi
drocentrala Ipotești, iar la celelalte 
abia se organizează activitatea și s-a 
trecut la unele lucrări preliminare 
și îndiguiri. în general, activitatea e 
întîrziată cu 4—5 luni. Constructorii 
motivează acest fapt prin neasigu- 
rarea ritmică și integrală a unor ma
teriale și carburanți. Consider însă 
că acum, ținind seama de măsurile 
stabilite la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., neajunsurile vor fi eliminate, 
iar constructorii iși vor mobiliza în 
această zonă forțe importante pen
tru intensificarea ritmului de lucru, 
în altă ordine de idei, tot atît de 
important este să fie începute și lu
crările de pe Oltul superior, astfel 
ca termenele de valorificare a poten
țialului energetic prevăzute în pro
gramul Olt-Lotru să fie riguros res
pectate. în ce ne privește, în calitate 
de beneficiari ai acestor investiții, 
ne străduim să utilizăm cit mai bine, 
în folosul țării, capacitățile de pro
ducție de care dispunem. Astfel, 
dacă anul trecut am livrat peste 
plan 113,3 milioane kWh, in perioada 
care a trecut din acest an am pulsat 
suplimentar în sistemul energetic na
țional 22 milioane kWh. Este 
rezultat pe care-1 vom amplifica 
celelalte trimestre ale anului.

Sistemul Olt-Lotru constituie 
pe acum o salbă de lumină, care __ 
va dezvolta în continuare în actualul 
deceniu, devenind o forță energetică 
tot mai puternică pusă în slujba 
progresului economic și social al tării.

prevedea capacitatea proiectată, fur- 
nizind. în această perioadă, sistemu
lui energetic național o producție 
totală de peste 64,5 miliarde kWh 
energie electrică. Ca urmare a spo
rurilor tot mai mari de energie 
electrică. obținute an de an. în 
același interval de timp s-a reali
zat o producție 
peste 4,4 miliarde 
gistrat, totodată, o 
sumul propriu de 
kWh.

în telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, anun- 
țînd cu profundă satisfacție impor
tantele realizări dobîndite în acest 
timp, se spune : întregul colectiv se 
angajează în fața conducerii parti
dului, a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să-și 
sporească și mai mult eforturile pen
tru a ridica pe o treaptă calitativ 
superioară întreaga activitate, astfel 
incit să-și aducă o contribuție tot 
mai mare la înfăptuirea programului 
energetic al patriei.

suplimentară de 
kWh și s-a inre- 
economie la con- 
peste 22 milioane

un 
in
de
se

VlLCEA. La Rîmnlcu viltea 
a avut loc un simpozion pe tema 
„Sarcinile,, organelor si organizații
lor de partid cu privire la folo
sirea resurselor de materii prime 
și materiale în condițiile crizei e- 
conomice mondiale, ridicarea cali
tativă a producției si realizarea In
tegrală a sarcinilor de plan". Or
ganizat de secția de propagandă a 
comitetului județean de partid, la 
simpozion au participat activiști de 
partid și de stat, economiști, pro
fesori de științe sociale. (Ion Stan
ciu).

DOLJ La ?coa'a interjudețea
nă de partid din Craiova, sub e- 
gida organizației județene Dolj a 
Asociației juriștilor, au avut loc lu
crările unei sesiuni de comunicări 
științifice în domeniile dreptului 
penal, civil, administrativ și con
stituțional. la care au participat re
prezentanți ai Ministerului Justi
ției. cadre didactice de la Facul
tatea de drept din București și U- 
niversitatea din Craiova, alți spe
cialiști. (Nicolae Petolescu).

SATU MARE. In
Satu Mare se desfășoară cea de-a 
patra ediție a „Zilelor educației și 
învătămîntului sătmărean". Cu pri
lejul deschiderii acestei ediții, to
varășul loan Foriș. prim-secretar 
al comitetului județean de partid, 
a prezentat expunerea „Județul

Eidsvoll este o mică 
localitate de lingă 
Oslo, cu străzi înguste 
și case vechi, rămase 
din vremea breslelor. 
Nu departe de centrul 
Orașului întîlnești o 
clădire albă, cu acope
riș roșu, cu o înfăți
șare destul de modes
tă. unde s-ar părea că 
numai suporții de la 
intrare, slujind pentru 
arborarea drapelului 
național in zilele de 
sărbătoare, amintesc 
de un trecut glorios. 
Aici, in 1814. s-au a- 
dunat primii deputați 
aleși de popor și care 
au adoptat Constituția 
Norvegiei independen
te. Mica localitate 
Eidsvoll a devenit ast
fel un simbol al dra
gostei de libertate a 
poporului norvegian, 
care, în fiecare an. Ia 
17 mai, cinstește ziua 
proclamării Constitu
ției ca sărbătoare na
țională a Norvegiei.

Natura și clima as-

pră au modelat. în 
„tara fiordurilor", un 
popor dirz. care, de-a 
lungul anilor, a știut 
să înfrunte deopotrivă 
adversitățile naturii și 
vicisitudinile istoriei, 
asigurind. prin muncă 
și eforturi tenace, pro
gresul patriei sale. 
Norvegienii zilelor 
noastre nu sînt doar 
temerari navigatori și 
pescari iscusiți. Ei au 
devenit. în egală măsu
ră, indemînatici mun
citori pe marile 
tiere navale. în 
brici și uzine din 
toare de vîrf ale 
nidi modeme, 
puți constructori 
hidrocentrale, 
liști 
trolului de sub apele 
mării.

Pe plan internațio
nal, Norvegia acțio
nează pentru înțelege
re șî colaborare între 
popoare, se pronunță 
pentru pace și dezar
mare.

șan- 
fa- 

sec- 
teh- 

price- 
de 

specia- 
în extracția pe-

Relațiile de priete
nie și colaborare mul
tilaterală dintre Româ
nia și Norvegia, baza
te pe egalitate în 
drepturi și avantaj re
ciproc. se dezvoltă an 
de an. O contribuție 
deosebit de importan
tă a adus, în acest 
sens, vizita efectuată 
în 1980 de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în 
Norvegia — prima vi
zită a unui șef de stat 
al României în „țara 
fiordurilor". Rezulta
tele bogate ale dialo
gului la nivel înalt 
româno-norvegian. În
țelegerile convenite au 
deschis noi și ample 
perspective conlucră
rii în diverse domenii 
de activitate, ceea ce 
corespunde pe deplin 
intereselor popoarelor 
noastre, țelurilor pro
movării securității pe 
continent, ale coope
rării și înțelegerii in
ternaționale.

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI 
VA EFECTUA 0 VIZITĂ OFICIALĂ IN R.A. EGIPT

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Ștefan Andrei, va efectua în ul
tima parte a lunii mai a.c. o vizită

oficială în Republica Arabă Egipt, Ia 
invitația vtceprim-ministrului și 
ministru de externe egiptean, Ka
mal Hassan All.

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Nor

vegiei, Per Borgen, ambasadorul a- 
cestei țări la București, a oferit luni 
o recepție.

Au participat Ion Pățan, viceprim- 
ministru, ministrul aprovizionării teh- 
nico-materiale și controlului gospo
dăririi fondurilor fixe. Ion Tudor, mi
nistrul turismului și sportului. Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, Ion 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării econo- 
țnice internaționale, reprezentanți ai 
altor ministere și instituții cen
trale, oameni de știință și cultură, 
ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

Cu același prilej, ambasadorul Nor
vegiei a rostit o cuvintare la televi- 
alune.

★
Tovarășul Dumitru Bejan, ministru 

secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, a primit, luni 
după-amiază, pe Arthur Dunkel, di
rector general al Acordului General 
pentru Tarife și Comerț — 
G.A.T.T„ care face o vizită in țara 
noastră.

Cu acest prilej 
schimb de vederi 
te ale colaborării

a avut loc un 
asupra unor aspec- 
dintre România și

zilei
G.A.T.T. și a fost relevat rolul impor
tant ce revine acestui organism inter
național in stimularea și facilitarea 

toateschimburilor economice între 
țările.

★
în perioada 10—17 mai ne-a 

țara, la invitația Comitetului 
nai pentru Apărarea Păcii, o delega
ție a Comitetului finlandez al păcii, 
formată din Iikka Vehkalahti. mem
bru al Comitetului executiv al Comi
tetului finlandez al păcii, și Eero Wa- 
ronen, membru al Comitetului finlan
dez al păcii.

Oaspeții au avut întrevederi Ia Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii. Centrul național pentru promo
varea prieteniei și colaborării cu alta 

• popoare. Asociația de prietenie româ- 
no-finlandeză. Universitatea Bucu
rești. redacția revistei „Lumea". Con
siliul F.D.U.S, al județului Teleor- 

, man și a vizitat obiective social-cul- 
turale din București și Teleorman.

*
Cu prilejul împlinirii a doi ani de 

la marea răscoală din orașul Kwangju 
din Coreea de sud, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R.P.D. Coreene 
la București, Li Ha Zun. a organi
zat, luni seara, o gală de film.

Au participat activiști de partid șl 
de stat, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai altor instituții 
centrale, ai unor organizații de masă 
și obștești, ziariști. (Agerpres)

vizîtat 
Națio-

LA FOCȘANI: Consfătuirea cercurilor

și cenaclurilor literare de amatori
în organizarea Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, a Uniunii scri
itorilor și a Comitetului județean de 
cultură și educație socialistă Vrancea, 
la Focșani s-au desfășurat manifes
tările prilejuite de prima consfătuire 
națională a cercurilor și cenaclurilor 
literare de amatori.

La lucrările consfătuirii au parti
cipat Ion Găleteanu, secretar de stat 
la Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, scriitorul Dumitru Radu Po
pescu, președintele Uniunii scriitori
lor, directori de edituri, redactori-șefi 
din presa literară. Au fost prezenti 
reprezentanți ai cercurilor și cenaclu
rilor literare din toate județele tării, 
în spiritul cerințelor nobile formula
te permanent slujitorilor artei, fie ei 
profesioniști sau amatori, de către 
conducerea partidului nostru. în ca
drul consfătuirii au fost dezbătute 
probleme ale creației literare de a- 
matori, a fost realizat un larg schimb 
de experiență In acest domeniu, au 
fost prezentate lucrări poetice ale 
unor muncitori, țărani sau intelec
tuali. Au avut loc, de asemenea, vi
zite de documentare în unități econo
mice din Focșani, dialoguri cu scri
itorii, întîlniri ale creatorilor cu 
oamenii muncii.

într-o atmosferă vibrantă, partici- 
panții la consfătuire au adresat o 
telegramă Comitetului Central ai 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune. între altele : „Noi toți, cei în
truniți în această consfătuire la 
Focșani, oameni ai muncii reprezen- 
tînd cercuri și cenacluri de creație li
terară din întreaga țară, scriitori, vă 
exprimăm întreaga noastră gratitu
dine pentru grija permanentă și spri
jinul neprecupețit pe care le acordați 
înfloririi artei și culturii socialiste, 
îmbogățirii universului spiritual al 
tuturor celor ce muncesc. Conștienți 
că Izvorul creației îl reprezintă isto
ria, viața și activitatea revoluționară 
a poporului nostru, scriitorii, noi toți 
cei care schimbăm hainele de lucru 
cu uneltele creației vom acționa fără 
preget pentru a înfăptui programul 
ideologic al partidului, orientările 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, privind făuri
rea culturii socialiste, alăturîndu-ne 
efortul celui al întregii națiuni de 
realizare exemplară a sarcinilor eco
nomice și sociale ale acestui an. ale 
actualului cincinal.

(Agerpres)

Satu Mare In cel de-al doilea an 
al cincinalului calității". A fost ver
nisată expoziția „Învățămînt-cerce- 
tare-productie" — cu produse rea
lizate de elevi in cadrul practicii 
productive. (Octav Grume za).

BACĂU. La căminul cultural 
din Huruiesti. comuna natală a ma
relui istoric, a avut loc simpozionul 
„Vasile Pârvan — întemeietorul 
scolii moderne de arheologie", sus
ținut de oameni de stiintă si artă 
din Bacău. Sutele de participanți 
au vizitat apoi casa în care s-a 
născut Vasile Pârvan. (Gh. Baltă).

TIMIȘ. In organizarea clubu
lui de actualități politice „Eveni- 
mond" din cadrul Casei tineretu
lui din Timișoara a avut loc un 
simpozion pe tema „Tineretul ro
mân. activ apărător al păcii". Co
muna Teremia Mare găzduiește, in- 
cepind de luni. 17 mai. o suită de 
acțiuni politico-educative, științifi
ce si artistice, grupate sub gene
ricul „Primăvara culturală", mani
festare aflată la a 6-a ediție. (Cezar 
Ioana).

ARAD. Continuînd o frumoa
să tradiție. „Primăvara arădeană".

amplă manifestare cuitural-educa- 
tivă și artistică ajunsă acum ia a 
11-a ediție, a debutat cu un inte
resant colocviu interjudețean : 
„Strategia culturală în actuala e- 
tapă de dezvoltare socialistă a 
României". Au prezentat comuni
cări cercetători, cadre didactice u- 
niversitare. activiști de partid și 
de stat din București, Clui-Napo- 
ca. Timișoara. Oradea si Arad. 
(Tristan Mihuța).

TELEORMAN, In holul c- 
sei de cultură din municipiul Ale
xandria s-a deschis expoziția de 
grafică „Voci de primăvară". Sînt 
reunite 44 de lucrări ale pictorului 
amator Costel Lupu. (Sian Stefan).

ARGEȘ. 1“ comuneIe județu
lui Argeș se desfășoară, sub gene
ricul „Cultură, producție, eficiență", 
cicluri de manifestări cultural-ar
tistice, la care participă fruntașii 
satelor în lucrarea pămîntului și 
creșterea animalelor. (Gh. Cirsteaj.

MARAMUREȘ. La Galeri,le 
de artă ale filialei din Baia Mare 
a U.A.P. s-a deschis o expoziție de 
artă plastică și design. Lucrările 
expuse — pictură, sculptură și pro
totipuri de obiecte utilitare — sînt 
semnate de membrii colectivului de 
creație de la întreprinderea de fa
ianță și sticlărie „FAIMAR" din 
localitate. (Gh. Susa).



' - ------------- - X
O amplă lucrare apărută in Statele Unite ale Americii, reflectind interesul pentru 
personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru acțiunile și inițiativele sale 
de larg ecou internațional puse in slujba intereselor vitale ale întregii omeniri

SCHIMB DE MESAJE INTRE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 
Șl PREȘEDINTELE REPUBLICII CIPRU

„CEAUSESCU AL ROMÂNIEI 
-CAMPION AL PĂCII1'

WASHINGTON 17 (Agerpres). - Sub titlul „Ceaușescu 
al României — campion al păcii", în Statele Unite 
ale Americii a apărut o amplă lucrare consacrată 
acțiunilor și eforturilor de larg răsunet internațio

nal întreprinse de președintele Nicolae Ceaușescu, 
proeminentă personalitate a lumii contemporane, pen
tru salvgardarea păcii mondiale, pentru dezarmare, 
înțelegere și cooperare între toate statele lumii.

NICOSIA 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Cipru. Spyros 
Kyprianou, i-a primit luni pe re
prezentanții de peste hotare care au 
participat la lucrările celui de-al 
XV-lea Congres al Partidului Pro
gresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru (A.K.E.L.).

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise un salut cordial 
și cele mai bune urări președintelui 
Republicii Cipru.

Președintele Ciprului a rugat să 
se transmită președintelui României 
vii mulțumiri pentru salutul adre
sat, împreună cu cele mai călduroase 
urări.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia convorbirii dintre președintele 
Ciprului și tovarășul Vasile Vîlcu, 
președintele Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.R.. care a reprezentat 
partidul nostru la Congresul A.K.E.L. 
în cuvîntul rostit cu ocazia primirii 
reprezentanților de peste hotare la 
Congresul A.K.E.L.. președintele 
Ciprului a subliniat preocupările ac
tuale ale conducerii țării pentru 
apărarea independentei și suverani
tății Ciprului, pentru continuarea 
politicii de nealiniere și de demili
tarizare a tării, pentru asigurarea 
dezvoltării pașnice și respectarea 
drepturilor fundamentale ale tuturor 
cetățenilor țării.

Reuniunea Comitetului interimar 
al Consiliului guvernatorilor 

Fondului Monetar Internațional 
Aprecieri privind situația economiei mondiale 

și orientările necesare pentru a se face față problemelor 
dificile care o confruntă

Publicat de Editura 
„Quills and Scrolls", din 
Cleveland, volumul este 
realizat de avocatul ame
rican de origine română 
dr. Nicholas A. Bucur jr.

Motivîndu-și hotărîrea 
de a-i închina o carte și 
relevînd personalitatea de 
excepție a președintelui 
României, autorul scrie : 
„Lumea modernă este o 
junglă a disputelor și vio
lenței. Multe glasuri se 
ridică pentru a protesta. 
Un astfel de glas este cel 
al președintelui Nicolae 
Ceaușescu al României. El 
a mers, practic, pînă la 
capătul Pămîntului pentru 
promovarea păcii, făcînd 
apel la popoare și li; 
derii acestora să folo
sească mijloace pașnice 
pentru rezolvarea pro
blemelor litigioase, iar 
nu violenta și războiul. 
Președintele Nicolae 
Ceaușescu este convins că 
socialismul constituie so
luția pentru inechitățile 
din lume — reliefează 
autorul. Prin aceasta, a- 
ducîndu-și contribuția la 
pacea lumii, el s-a impli
cat în situații care afec
tează direct America și 
pe americani, viețile lor 
personale, fie că ei își 
dau seama, fie că nu... 
Faptele și referirile isto
rice pe care le cuprinde 
lucrarea sînt citate ca bază 
pentru tema majoră : a- 
paritia și evoluția princi
piilor românești de pace, 
așa cum sint ele promul
gate în prezent de lide
rul acestei națiuni”. „De 
aceea, această carte 
continuă autorul — se va 
concentra asupra Româ
niei, asupra principiilor 
de pace ale acestei țări, 
asupra unui fiu al acestei 
națiuni”. Autorul lucrării 
declară că. în ciuda dife
rențelor de ideologie po
litică. există un domeniu 
comun, o preocupare co
mună între președintele 
unei țări comuniste stră
ine și el. cetățean ame
rican : pacea lumii.

în acest context, lu
crarea subliniază că, 
„luată separat, o anumită 
vizită în oricare țară 
pare o excursie diplo
matică izolată, dar nimic 
n-ar putea fi mai depar
te de adevăr. Vizitele 
președintelui Ceaușescu 
sint deosebit de structu
rate, organizate și inte
grate. Vizitele, privite in 
ansamblu, ca parte a 
unui plan general, capătă 
cu totul alt sens. Vede
rea generală ce rezultă 
din analiza și sinteza 
problemelor ne oferă 
o înțelegere esențială a

motivației lui Nicolae 
Ceaușescu, iar perspecti
va se luminează tot mai 
mult pe măsură ce cu
prinde tradiția și origi
nea sa ea român, dă; 
ruirea sa ca socialist 
ce-și iubește națiunea și 
devotamentul pentru pa
tria sa”,

întregul volum sur
prinde, filă cu filă, co
respondența deplină între 
tradițiile pașnice ale ro
mânilor și politica de 
pace, de astăzi, proirio- 
vată de conducătorul ță
rii, președintele Nicolae 
Ceaușescu, „omul păcii". 
Astfel, făcînd o trecere în 
revistă a personalităților 
celor mai de frunte din 
istoria țării noastre, lu
crarea arată: „Ceaușescu, 
conducătorul României, 
este moștenitorul tradi
ției românești de pace. 
Ca fiu al României, el 
caută să aplice această 
moștenire în viața zilni
că și să transpună prin
cipiile de pace ale Româ
niei în programe concre
te... Firea îl face să pri
vească înainte, să plani
fice și să construiască”.

Amintind că există oa-_ 
meni care preferă să 
privească lumea în mod 
sumbru și există dintre 
cei care preferă să vadă 
lucrurile în plină lu
mină, autorul spune : 
„Această carte descrie 
lumea în lumina soarelui, 
ea descrie o anumită na
țiune și pe un anume fiu 
al acestei națiuni, care 
au aprins cîteva făclii ca 
să sporească lumina data 
de soare".

„Deși Nicolae Ceaușescu 
probabil că nu-și consi
deră principiile ca fiind 
divizibile, pornind de la 
ideile sale de bază, auto
rul le-ar împărți în trei 
niari categorii generale : 
cele privitoare la creș
terea economică, socială 
și culturală a României ; 
cele referitoare la relații
le internaționale și poli
tica externă a României; 
cele pe care le proclamă 
pentru întreaga lume, 
pentru a instaura o nouă 
ordine economică și un 
nou sistem politic în 
muite țări... România lui 
Ceaușescu cere dezarma
re, desființarea Tratatu
lui de la Varșovia, a 

• N.A.T.O. și a tuturor 
pactelor militâre, acestea 
fiind o piedică in calea 
păcii si progresului mon
dial. ia militează pentru 
crearea unui sistem de 
securitate în Europa pen
tru țările mici și mari și 
pentru recunoașterea 
principiilor internaționa

le garantînd integritatea 
și suveranitatea tuturor 
țârilor. Ele sînt exprima
te astfel : «Vom așeza 
întotdeauna relațiile in
ternaționale ale Româ
niei pe principiile ega
lității în drepturi, res
pectării independenței 
si suveranității națio
nale, neamestecului în 
treburile interne și a- 
vantajuiui reciproc...-. 
De ce. oare, promovează 
România aceste principii 
cu atita insistentă ? Răs
punsul s-a dat recent : 
-Poporul român este vi
tal interesat într-o at
mosferă internațională 
eare să permită coope
rarea neîngrădită dintre 
toate statele, să permită 
fiecărei națiuni să-și 
concentreze resursele ma
teriale si umane în sco
pul bunăstării și progre
sului propriu». Iată de ce 
președintele Ceaușescu 
insistă că. pentru fău
rirea progresului ei na
țional. ca tară socialistă 
în curs de dezvoltare. 
România are nevoie de 
calm si pace, factori pri
mordiali ai creației si 
dezvoltării. Iată de ce 
Nicolae Ceaușescu a de
clarat nu demult că 
«principalul obiectiv al 
politicii noastre externe 
este lupta împotriva pre
gătirilor de război. îm
potriva cursei înarmări
lor, pentru rezolvarea pe 
cale pașnică, prin nego
cieri, a problemelor com
plexe ale lumii contem
porane. pentru adîncirea 
destinderii, pentru o se
curitate adevărată și 
pace durabilă în lume»".

După ce arată că 
România pune la baza 
politicii sale externe 
prietenia și cooperarea 
cu țările socialiste, că ea 
îsi manifestă permanent 
Si neobosit solidaritatea 
activă și militantă cu 
țările în curs de dezvol
tare; dr. Nicholas A. 
Bucur jr. evidențiază : 
„în spiritul coexistentei 
pașnice. România dezvol
tă legături de colaborare 
cu țările capitaliste și cu 
toate popoarele lumii, 
fără deosebire de siste
mul lor social si politic. 
In această privință, pre
ședintele Ceaușescu con
sideră normalizarea rela
țiilor si dezvoltarea co
laborării între state drept 
obiectiv absolut si scop 
al timpurilor noastre, 
impuse de necesitatea 
participării la diviziunea 
internațională a muncii, 
a resurselor naturale si 
la schimbul mondial de 
valori".

Președintele României 
se evidențiază tn acest 
sens pentru că el „cere 
tuturor popoarelor să
coopereze în realizarea 
scopurilor pașnice. să
lase la o parte deosebi-’ 
rile si să coexiste într-o 
atmosferă de pace și 
progres. fără război și 
violență”. Președintele 
Nicolae Ceaușescu. se 
relevă, atrage atenția că 
popoarele lumii nu mai 
vor să vadă prăpastia 
deschizîndu-se și mai 
larg, cu bogățiile lumii 
acumulate la un pol și eu 
popoare din ce în ce mai 
sărace la celălalt. Este 
imposibil — subliniază el
— să realizezi pacea și 
colaborarea dacă nu este 
lichidată subdezvoltarea, 
trebuie instaurată o nouă 
ordine economică inter
națională. „Aceste idei
— arată autorul ameri
can —, preluate de multe 
personalități internațio
nale. inclusiv occidentale, 
au străbătut lumea de la 
un capăt la altul".

Lucrarea este struc
turată în 12 capitole, 
dintre ’care cităm: 
„Ceaușescu și lumea", 
„România și pacea”, 
„Ceaușescu și principiile 
sale”, „România și S.U.A.”, 
„România și lumea a 
treia”, „Ceaușescu și vii
torul”. în reflectarea per
sonalității președintelui 
României, volumul în
fățișează o serie de 
date din biografia șefului 
statului român, făcînd, 
de asemenea, o succintă, 
densă. prezentare ..a 
personalității științifice 
si politice a tovară
șei de viată a președinte
lui Nicolae Ceaușescu". 
„Doamna Elena Ceaușescu
— subliniază autorul — 
este nu numai om de ști
ință și inginer chimist de 
reputație mondială, ci și 
om politie de vază în 
țara sa".

Lucrarea se încheie cu 
o listă de opt anexe, con- 
ținînd. printre altele, o 
bibliografie a operelor 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu apărute în 
străinătate șî scrieri des
pre opera și activitatea 
sa apărute în perioada 
1970—1980. documente 
ilustrative de politică ex
ternă a României, decla
rații ale unor oameni de 
stat și lideri de prestigiu 
internațional cu privire 
la lupta pentru pace 
în politica externă a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu. distincții, pre
mii. titluri și medalii de 
aur acordate președintelui 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Reprezentantul P.C.R. primit de secretarul general 
al A.K.E.L.

Reprezentantul P.C.R. a fost pri
mit, de asemenea, de tovarășul Eze- 
kias Papaioannou, secretar general 
al A.K.E.L.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost 
transmise cp acest prilej, tovarășului 
Ezekias Papaioannou un salut căl
duros și cele mai calde felicitări 
pentru realegerea sa ca secretar ge
neral al A.K.E.L.

Secretarul general al A.K.RL. a 
rugat să se transmită tovarășului

Nicolae Ceaușescu sincere mulțumiri 
pentru felicitările adresate. împreu
nă cu salutul său cordial și cele mai 
bune urări.

Cu prilejul întîlnirii s-a exprimat 
dorința reciprocă de a se acționa 
pentru întărirea și dezvoltarea în 
continuare a legăturilor de colabora
re și solidaritate dintre P.C.R. și 
A.K.E.L., în ’ interesul celor două 
partide, al popoarelor român și ci
priot, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Vizita ministrului de externe al României 
in R. S. Cehoslovacă

PRAGA 17 (Agerpres). — Luni a 
sosit la Praga tovarășul Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, care, 
la invitația tovarășului Bohuslav 
Chnoupek, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ceho
slovace, efectuează o vizită oficială 
de prietenie în Cehoslovacia.

In cursul dimineții și în după- 
amiaza aceleiași zile au avut loc 
convorbiri oficiale intre ministrul a- 
facerilor externe al României și mi
nistrul afacerilor externe al Ceho
slovaciei.

în timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, a fost analizat stadiul colaborării 
dintre România și Cehoslovacia, care 
se dezvoltă în spiritul hotărîrilor și 
orientărilor stabilite cu prilejul In-, 
tîlnirilor și convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al Comitetu

lui Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale actualității poli
tice internaționale.

La convorbiri au participat, din 
partea română, Cornel Pînzaru, am
basadorul României la Praga, Vasile 
Șandru, director în M.A.E., alte per
soane oficiale, iar din partea ceho
slovacă — Josef Simon, ambasadorul 
Cehoslovaciei la București. Bedrich 
Illek. director în MJV.E„ alte persoa
ne oficiale.

*
Tovarășul Bohuslav Chnoupek a 

oferit luni un dejun în onoarea to
varășului Ștefan Andrei. în timpul 
dejunului, miniștrii de externe ai 
celor două țări au toastat în sănăta
tea tovarășilor Nicolae Ceaușescu șl 
Gustav Husak, pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări, pen
tru pace. înțelegere și cooperare în 
lume.

Congresul Partidului Comunist din Irlanda
• Salutul adresat de reprezentantul P.C.R. • Tovarășul 
Michael O'Riordan a fost reales în funcția de secretar 

general al partidului

Comitetul pregătitor al sesiunii speciale a O. N. U. 
a evidențiat

Necesitatea afirmării voinței politice a statelor 
de a trece la măsuri reale de dezarmare 
Comitetul național român „Oamenii de știință și pacea" 

invitat să participe la lucrările sesiunii O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 

— La sediul Națiunilor Unite din 
New York s-au încheiat lucrările ul
timei reuniuni a Comitetului pregă
titor al celei de-a doua sesiuni .spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării. Au fost exa
minate și s-au formulat recomandări 
in legătură cu o serie de chestiuni 
organizatorice ale sesiunii speciale 
care va începe la New York. Ia 7 
iunie a.c„ și mai ales în legătură cu 
unele dintre problemele de fond ale 
acesteia.

Examinarea modului de îndeplini
re a recomandărilor și deciziilor pri
mei sesiuni speciale de dezarmare 
din 1978, conturată ca una dintre pro
blemele de fond ale sesiunii speciale 
din acest an. a dat posibilitate^ unui 
mare număr de state să-și afirme a- 
titudinea critică și nemulțumirea pro
fundă față de faptul că. din 1978 
pină în prezent, cursa înarmărilor și, 
în primul rînd. a înarmărilor nuclea
re nu numai că nu a încetat, ei s-a 
accențuat continuu, atingînd ritmuri 
fără precedent. Remedierea acestei 
situații, oprirea cursei înarmărilor, 
realizarea cotiturii radicale cerute

ca și unor instituții științifice care 
acționează pentru înfăptuirea dezar
mării, posibilitatea de a-și face cu
noscute. în cadrul dezbaterilor se
siunii speciale, preocuparea și punc
tele lor de vedere. Printre aceste or
ganizații și instituții științifice, la 
dezbaterile sesiunii speciale a fost 
invitat să participe și Comitetul na
tional român „Oamenii de știință și 
pacea”, organizație de înalt prestigiu, 
care permite oamenilor de știință din 
tara noastră să-și aducă contribuția 
la acțiunea largă, de inare amploare, 
ce se afirmă pe plan internațional în 
favoarea păcii și dezarmării.

Delegația română a participat activ 
la dezbaterile și negocierile prilejui
te de reuniunea comitetului, promo- 
vind in întreaga sa activitate concep
ția și poziția țării noastre, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind în
cetarea cursei înarmărilor. în primul 
rind a celei nucleare, și înfăptuirea 
dezarmării, precum și necesitatea ca 
sesiunea specială să ducă la începe
rea de negocieri reale pentru reali
zarea unor măsuri autentice de 
dezarmare.

Convorbiri economice 
româno -guineeze

CONAKRY 17 (Agerpres). — Cu 
.prilejul participării sale. în calitate 
de reprezentant personal al tovară
șului Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, la 
festivitățile de reînvestire a tovară
șului Ahmed Sekou Toure în func
ția de președinte al Republicii Popu
lare Revoluționare Guineea. Richard 
Winter, ministru secretar de stat, a 
avut la Conakry întîlniri cu Ma- 
mouna Toure. ministrul comerțului 
exterior, si Diao Balde. ministrul co
merțului interior. și președintele 
părții guineeze în Comisia mixtă de 
cooperare economică și tehnică.

Au fost discutate probleme ale 
dezvoltării în continuare a relațiilor 
economice dintre cele două țări și 
ale pregătirii apropiatei sesiuni a 
comisiei mixte.

Evoluția complexului 
„Saliut-7“—„Soiuz T-5“

MOSCOVA 17 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția T.A.S.S., la 
17 mai, de complexul orbital „Sa- 
liut-7“—„Soiuz T-5“ s-a desprins un 
mic satelit artificial al Pămîntului 
„lskra-2“. Cosmonauții Anatoli Be- 
rezovoi și Valentin Lebedev au pre
gătit lansarea satelitului și au ve
rificat funcționarea sistemelor sale 
de bord. In momentul convenit, ei 
au scos satelitul în spațiul liber 
prin ecluza complexului orbital.

neîncetat de popoare în eforturile pe 
calea dezarmării impun afirmarea 
voinței politice a statelor, în primul 
rind a celor posesoare de arme nuclea
re, de a trece la negocieri reale pen
tru reducerea armamentelor și așe
zarea întregului proces de dezarma
re pe baza unui program global de 
dezarmare

Un interes deosebit în cadrul lu
crărilor Comitetului pregătitor l-a 
suscitat participarea tot mai largă și 
mai hotărîtă a opiniei publice mon
diale la dezbaterile șl eforturile pen
tru înfăptuirea dezarmării. în acest 
sens. Comitetul pregătitor a reco
mandat sesiunii speciale să fie lan
sată campania mondială de dezar
mare.

Comitetul a hotărît să acorde re
prezentanților unui număr de orga
nizații neguvernamcntale, exponente 
ale opiniei publice din diferite țări.

r. s. F. IUGOSLAVIA; Tovarășa Milka Planinț 
a fost aleasă președinte al Consiliului 

Executiv Federal

DUBLIN 17 (Agerpres). — La Du
blin s-au încheiat lucrările celui 
de-al XVIII-Iea Congres al Partidu- 
luj Comunist din Irlanda.

în încheierea lucrărilor, congresul 
a ales noul Comitet Executiv Națio
nal al partidului.

Tovarășul Michael O’Riordan a fost 
reales în funcția de secretar general 
al partidului. Au fost adoptate o se
rie de rezoluții care stabilesc orien
tările activității viitoare a Partidului 
Comunist din Irlanda.

In cadrul lucrărilor, reprezentanții 
partidelor comuniste și muncitorești 
prezente la congres au transmis me
saje de salut.

în numele Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului sâu general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, reprezen
tantul P.C.R. a adresat participanți- 
lor, tuturor membrilor Partidului Co
munist din Irlanda un călduros salut. 
Împreună cu urări de prietenie si 
solidaritate militantă.

Arătînd că activitatea și lupta co
muniștilor irlandezi sînt urmărite cu 
interes și sentimente de simpatie de 
comuniștii români, vorbitorul a ex
primat satisfacția fată de bunele 
relații de prietenie și solidaritate din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Irlanda, bazate 
pe principiile stimei și respectului re
ciproc, dorința de a dezvolta în con
tinuare conlucrarea dintre partidele 
noastre, dintre România și Irlanda, 
în interesul popoarelor român și ir
landez, al cauzei păcii, securității și 
independenței naționale, colaborării și 
cooperării între,națiuni.

în continuare, reprezentantul P.C.R. 
a relevat că poporul român, 
sub conducerea partidului comunist, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, este puternic angajat îh reali
zarea hotărîrilor adoptate de Con
gresul al XII-lea al partidului, care a 
stabilit obiectivele fundamentale ale 
dezvoltării economico-sociale a Româ
niei în cincinalul 1981—1985. trecerea

*
DUBLIN 17 (Agerpres). — To

varășul Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care a luat parte la 
lucrările celui de-al XVIII-lea Con
gres al P.C. din Irlanda, a avut o în- 
tîlnire cu Michael O’Riordan, secre
tarul general al Partidului Comunist 
din Irlanda.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost trans
mise tovarășului Michael O’Riordan 
urări de sănătate și calde felicitări

la o nouă calitate In toate domeniile 
de activitate, lărgirea și perfecțio
narea democrației socialiste, acționind 
cu fermitate pentru înfăptuirea Pro
gramului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Partidul Comunist Român. Româ
nia socialistă — a subliniat apoi vor
bitorul — consideră că problema cen
trală a vieții internaționale o consti
tuie lupta pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru oprirea amplasă
rii de noi rachete cu rază medie de 
acțiune în Europa și retragerea celor 
existente, pentru adoptarea unor 
măsuri de dezangajare militară și, în 
general, pentru trecerea la dezarmare, 
si în primul rînd la dezarmarea nu
cleară.

El a relevat în context că marile 
manifestări pentru pace care au avut 
loc in multe state din Europa, inclu
siv in România, constituie expresia 
voinței popoarelor de a se ajunge la 
oprirea cursei înarmărilor, la dezar
mare, la o Europă fără arme nu
cleare.

Partidul Comunist Român — a 
arătat vorbitorul — acordă o impor
tanță deosebită întăririi continue a 
relațiilor de colaborare cu partidele 
comuniste și muncitorești, socialiste 
și social-democrate, cu partidele pro
gresiste din noile state independente, 
cu mișcările de eliberare națională, 
cu forțele antiimperialiste de pretu
tindeni, pe baza stimei și respectului 
reciproc, a dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora linia politică, strate
gia și tactica revoluționară corespun
zător condițiilor concrete din fiecare 
tară, pornind de la necesitatea unirii 
eforturilor maselor populare în lupta 
pentru pace, dezarmare, independen
ță națională și progres social.

în încheiere, vorbitorul a reafirmat 
dorința Partidului Comunist Român 
de a dezvolta și in viitor relațiile de 
prietenie și colaborare cu Partidul 
Comunist din Irlanda.

★

cu ocazia realegerii în funcția de 
secretar general al partidului.

Secretarul general a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sincere mulțumiri pentru 
urările adresate, împreună cu salutul 
său cordial, tovărășesc și cele mai 
bune urări de sănătate șl fericire, de 
succese tot mai mari poporului ro
mân, angajat în îndeplinirea hotârîri- 
lor celui de-al XII-lea Congres al 
P.C.R., pe drumul construirii socia
lismului în România.

HELSINKI 17 (Agerpres). — Co
mitetul interimar al Consiliului gu
vernatorilor Fondului Monetar In
ternațional a ținut cea de-a 18-a 
reuniune la Helsinki (Finlanda), la 
12 și 13 mai 1982, sub președinția lui 
Allan J. MacEachen, prim-ministru 
adjunct și ministru -al finanțelor al 
Canadei, Jacques de Larosiere, di
rector general al Fondului Monetar 
Internațional, p participat la reuniu
ne. Au participat, de asemenea, ob
servatori din partea unor organizații 
internaționale, regionale și din El
veția.

Comitetul a discutat situația eco
nomică mondială și orientările nece
sare pentru a se face față probleme
lor dificile cu care sint confruntate 
în prezent cele mai multe dintre 
țări. S-a acordat principala atenție 
problemelor menținerii în continuare 
a unei inflații ridicate în multe țări, 
ritmului lent al activității economice, 
șomajului ridicat și în creștere, spo
ririi protecționis-mului, ratelor înalte 
ale dobînzilor și ratelor de schimb 
extrem de fluctuante în principalele 
țări industriale, precum și faptului 
că în numeroase țări predomină un 
mare dezechilibru al plăților exter
ne.

Comitetul a subliniat că nu există 
căi rapide sau ușoare de rezolvare 
a acestor 4 probleme. Obținerea unei 
îmbunătățiri substanțiale și durabile 
a rezultatelor economice ar necesita 
aplicarea susținută a unor măsuri 
politice echilibrate avînd drept scop 
reducerea inflației, îmbunătățirea 
eficientei producției și aducerea de
zechilibrelor externe la un nivel to
lerabil.

Comitetul a relevat că în unele 
țări se observă deja un progres sem
nificativ în lupta împotriva inflației. 
Noi progrese durabile ar putea fi 
așteptate în viitorii cîțiva ani dacă 
ar fi menținută o politică prudentă 
de cumpătare. Această politică tre
buie să fie sprijinită de o moderare 
a creșterii veniturilor.

După opinia comitetului, o poli
tică fiscală îmbinată cu o politică 
monetară fermă ar oferi cele mai 
bune perspective pentru o reducere 
de durată a ratelor dobînzilor și a 
marilor fluctuații ale ratelor de 
schimb, care au însoțit ratele din ul
timii doi ani ale dobînzilor înalte 
și instabile. In ceea ce privește po
litica economică, realizările antiin- 
fiaționiste, o mai bună convergență 
între țările industriale ar pune, de 
asemenea, bazele unor rate de schimb 
mai stabile. Comitetul a subliniat 
necesitatea urgentă, în actualele îm
prejurări, a unor angajamente deci
sive, în special din partea principa
lelor țări industriale, față de o dis
ciplină bugetară și deficite fiscale 
mai mici. Numai prin asemenea an- 
gajamerite ăiitâritățiile naționale pot 
stâbili credibilitatea politicii lor an- 
tiinflaționifite și pot evita o posibilă 
deturnare de la investițiile produc
tive a fondurilor economisite dispo
nibile.

Comitetul a căzut de acord că mo
derația în domeniul monetar trebuie 
să rămînă un element esențial al 
strategiei globale a politicii econo
mice a țărilor industriale. O orienta
re inoportună spre o expansiune mo
netară ar comporta riscul unei creș
teri vertiginoase a ratei inflației mai 
ales din cauza actualei sensibilități 
a participanților la piața particulară 
la efectele inflaționiste ale creșterii 
cantității de bani.

Comitetul a preconizat, de aseme
nea, că un rol important urmează 
eă-l joace politica orientată spre o- 
fertă, destinată să încurajeze produc
ția și productivitatea și reducerea 
rigidităților pe piețele brațelor de 

. muncă și mărfurilor.
Comitetul a exprimat o deosebită 

îngrijorare în ceea ce privește nive
lul ridicat al șomajului, predominant 
acum în cele mai multe țâri. Abor
darea politică corespunzătoare, pen
tru care a pledat comitetul, nu s-a 
bazat pe concepția că lupta împo
triva inflației este mai importantă 
decît lupta împotriva șomajului. 
Concepția comitetului a fost mai 
degrabă aceea că combaterea in
flației este o măsură necesară pen
tru reluarea unei creșteri susținute 
într-un ritm satisfăcător. Comitetul 
a considerat că reducerea inflației și 
a perspectivelor inflaționiste, a ra
telor nominale și reale ale dobînzi
lor și a rigidităților existente este 
esențială pentru o expansiune con
stantă a producției și o reducere a 
șomajului.

Discuția privind situația în rapidă 
schimbare a plăților internaționale a 
indicat necesitatea în continuare a 
unei armonizări a pozițiilor externe. 
Comitatul a subliniat în special că 
deficitele conturilor curente au ră
mas ridicate într-o serie de țări in
dustriale și că în multp țări in curs 
de dezvoltare neproducătoare de pe
trol au predominat mari dezechilibre 
de plăți.

Comitetul și-a exprimat profunda 
îngrijorare in legătură cu actualele 
nemulțumiri ale țărilor în curs de 
dezvoltare neproducătoare de petrol. 
Problemele acestor țări, și în special 
mărimea deficitului extern al con
turilor lor curente, s-au datorat in 
parte unor factori independenți dj! 
voința lor. Cel mai important dintre 
acești factori externi a fost impactul 
recesiunii internaționale asupra pie
țelor de export, înrăutățirea gravă a 
condițiilor de : comerț pentru țările 
care exportă în principal materii 
prime și creșterea poverii dobinzi- 
lor datoriilor externe.

Comitetul a remarcat totuși că 
problemele multor țări în curs de 
dezvoltare au fost agravate de efec
tele distructive ale inflației grave, la

care a contribuit politica monetară 
și fiscală excesiv de expansionistă. 
Aplicarea unei politici financiare 
mai realiste în asemenea țări, aso
ciată cu o politică de reducere a 
dezechilibrelor structurale, ar faci
lita în mare măsură o echilibrare 
adecvată a pozițiilor interne și ex
terne. Comitetul a recunoscut nece
sitatea urgentă a unor fonduri de 
ajutor oficiale pentru dezvoltare și a 
altor resurse externe destinate țări
lor in curs de dezvoltare. în special 
celor cu un venit redus pe locuitor.

Pe un plan mai general, comite
tul a subliniat că condițiile prepon
derente în economia mondială au 
accentuat necesitatea cooperării eco
nomice internaționale pe mai multe 
fronturi. Un domeniu căruia i s-a 
acordat o atenție specială a fost cel 
al politicii comerciale internaționale. 
Comitetul și-a exprimat convingerea 
că actualele presiuni. în sensul abor
dării de pe poziții protecționiste a 
problemelor — generate de concu
renta internațională — trebuie să 
fie ferm combătute de toate țările ; 
s-a subliniat necesitatea eliminării 
acestor practici acolo unde ele exis
tă deja.

Comitetul a subliniat importanța 
rolului F.M.Î. în promovarea regle
mentării balanței de plăți și a re
liefat necesitatea îmbunătățirii efec
tive a- funcției F.M.I. de suprave
ghere a balanței de plăți și a poli
ticii în domeniul cursului de schimb 
în țările membre. După părerea co
mitetului. este de o importantă ca
pitală ca funcția de supraveghere a 
F.M.I. să se exercite într-un M 
imparțial față de toate țările® 
bre, indiferent dacă sînt mai mari 
sau mai mici, industriale sau în curs 
de dezvoltare și indiferent dacă fo
losesc sau nu resursele' Fondului. A 
fost subliniată importanța acordării 
unei atenții deosebite repercusiuni
lor pe care politica principalelor țări 
industriale le are pe plan interna
țional.

Comitetul a discutat problema co
tei sporite a contribuțiilor în cadrul 
celei de-a 8-a reconstituiri generale 
a fondurilor. în cursul acestei dis
cuții s-a examinat în special proble
ma cotelor adecvate de sporire ge
nerală a contribuțiilor, cu prilejul 
acestei reconstituiri și în lumina ro
lului pe care urmează să-1 aibă Fon
dul în anii 1980 ; de asemenea, a 
avut loc un schimb de vederi preli
minar în legătură cu distribuirea ori
cărei astfel de sporiri între țările 
membre. în această ordine de idei, 
comitetul a luat notă de raportul 
Consiliului Executiv în legătură cu 
stadiul lucrărilor sale și cu progra
mul stabilit pentru definitivarea 
reconstituirii.

Comitetul a convenit că F.M.l.««q» 
de jucat un rol important în ame
liorarea și finanțarea deficitelor ba
lanței de plăți șl că el trebuie să fie 
suficient de puternic șî să aibă re
surse adecvate pentru a fi în măsură 
să facă față în mod eficient proble
melor cu care ar putea fi confruntat 
în anii 1980. In același timp, comi
tetul și-a reafirmat punctul de ve
dere potrivit căruia contribuțiile tre
buie să fie principala sursă de 
fonduri pentru operațiunile F.M.L 
Așadar, .comitetul a conchis că o 
asemeneâ sporire a contribuțiilor 
trebuie să permită Fondului să-și 
îndeplinească în mod eficient func
țiile în anii ’80 conform cu aceste 
principii și ca reconstituirea să fie de
finitivată conform programului. Re- 
mareînd că actualele cote-părți ale 
unui mare număr de țări membre nu 
reflectă pozițiile lor relative în eco
nomia mondială, comitetul și-a rea
firmat punctul de vedere potrivit 
căruia prilejul sporirii Fondului cu 
ocazia celei de-a 8-a reconstituiri ge
nerale trebuie să fie folosit pentru a 
face ca contribuțiile acestor țări 
membre să fie puse de acord cu si
tuațiile lor relative, ținînd seama de 
menținerea unui echilibru pr ’«t 
între diferitele grupuri de țări. >

Comitetul a cerut Consiliului Exe
cutiv să-și continue activitatea cu 
privire la cea de-a 8-a reconstituire 
a cotelor ca problemă de mare prio
ritate și să prezinte un raport îna
inte de viitoarea intîlnire a comite
tului, în speranța că pină atunci va 
fi posibil să se ajungă la un acord 
asupra unora din aspectele princi
pale ale reconstituirii.

Comitetul a discutat problema a- 
locațiilor de Drepturi de Tragere 
Speciale (D.T.S.) în cea de-a patra 
perioadă de bază, care a început la 
1 ianuarie 1982. El a luat notă de 
declarația directorului general, in 
sensul că l-a fost cu neputință să 
facă o propunere privind atari a- 
locații, deoarece nu s-a bucurat de 
suficient sprijin în perioada respec
tivă. Discuțiile din comitet au dove
dit că, deși un mare număr de mem
bri ai comitetului erau în favoarea 
unei noi alocații, nu exista sprijinul 
necesar pentru aceasta. Comitetul a 
cerut Consiliului Executiv să exami
neze în continuare această problemă 
și să persevereze in eforturile pen
tru realizarea unei convergențe de 
vederi, care să permită directorului 
general să prezinte, cit mai curînd 
posibil, o propunere privind aloca
țiile D.T.S. în actuala perioadă de 
bază, în conformitate cu prevederile 
articolelor F.M.I.

Comitetul a exprimat cele mai căl
duroase aprecieri guvernului și po
porului Finlandei pentru ospitalitatea 
lor și pentru aranjamentele excelente 
asigurate acestei întîlniri.

Comitetul a convenit ca viitoarea 
sa intîlnire să aibă loc la Toronto, 
Canada, în zilele de 3 și 4 septem
brie 1982..

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT; ]

BELGRAD (Agerpres). — După 
cum informează agenția Taniug. la 
Belgrad a avut loc prima ședință a 
Adunării R.S.F. Iugoslavia în noua sa 
legislatură. La reuniunea comună a 
celor două camere ale parlamentului 
— Consiliul Federal și Consiliul Re
publicilor și Provinciilor — Raif 
Dizdarevici a fost ales președinte al 
Adunării R.S.F.I. în ședințe separa
te ale celor două camere, Anton 
Vratușa a fost ales președinte al 
Consiliului Federal, iar Nikola Kme- 
zici președinte al Consiliului Repu
blicilor și Provinciilor.

Delegații celor două camere au- a- 
les-o pe Milka Planinț în funcția de 
președinte al Consiliului Executiv 
Federal (guvern) — arată agenția Tan
iug. Ca vicepreședinți au fost aleși 
Zvone Dragan. Borislav Srebrici și 
Miat Șukovici. Din Consiliul Execu
tiv Federal fac parte, între alții, La
zar Moisov, secretar federal pentru 
afacerile externe, Branko Mamula, 
secretar federal pentru apărarea na
țională, Stane Dolanț, secretar fede
ral pentru afacerile interne, Milenko 
Boianici, secretar federal pentru co
merț exterior.

Congresul extraordinar al P.C. Finlandez
Tovarășul Jouko Kajanoja, ales președinte al partidului

HELSINKI 17 (Agerpres). — ta 
Helsinki s-au desfășurat lucrările 
Congresului extraordinar al Partidu
lui Comunist Finlandez, care a dez
bătut raportul Comitetului Central al 
partidului cu privire la îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al XIX-lea, 
situația politică și sarcinile partidu
lui. a adoptat un document politic 
si rezoluția „P.C. Finlandez si miș
carea comunistă internațională".

Delegații la congres au ales noul 
Comitet Central al P.C. Finlandez, 
în prima sa ședință. C.C. al P.C. Fin
landez a ales pe cei zece membri ai 
Biroului Politic. Președinte al Parti
dului Comunist Finlandez a fost ales 
Jouko Kajanoja. vicepreședinte Sep
po Toiviainen, iar secretar general 
Arvo Aalto.

PREȘEDINTELE portugaliei 
1 A VIZITAT PAVILIONUL ROMA- 
. NESC DE LA TIRGUL DIN LISA- 
I BONA. Președintele Eanes a fost 
| salutat de Larisa Munteanu, amba

sadorul țării noastre în Portugalia.
I REUNIUNEA BIROULUI F.I.R. 
| Biroul Federației Internaționale a 

Rezistenților (F.I.R.), întruftit la

I Bruxelles, a hotărît trimiterea unei 
delegații a F.I.R. la cea de-a doua 
Sesiune extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U., consacrată dez

armării. Din țara noastră a partici
pat o delegație a Comitetului Foști- I 
lor Luptători și Veteranilor de 
Război împotriva Fascismului, con- i 
dusă de general-locotenent (r) Nea- | 
gu Andrei, președintele comitetu
lui și vicepreședinte al F.I.R. .

CONVORBIRI CIIINO-INDIENE.
La Delhi a început luni cea de-a * 
doua rundă de convorbiri chino-in- , 
diene la nivel oficial pentru explo
rarea căilor și mijloacelor de re- | 
glementare a problemei de frontie
ră dintre cele două țări.
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