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Grăitoare mărturie a înaltei prețuiri și considerații de care se bucură președintele României

pentru activitatea sa neobosită în slujba cauzei păcii și înțelegerii internaționale, pentru promovarea 

securității, a încrederii și colaborării pe continentul european și in întreaga lume

THMAaU NIU CEAUSESCU I AU FOST HMINATE 
„DIPLOMA DE ONOARE" $1 „PREMIUL INTEDNATIDNAL 

AL RELAȚIILOR DIPLOMATICE" PE ANUL 10D2
«ferite <e Mutai Be Relații Mantia din Bnieelles

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, 

I miercuri. 11 mai, pe Emile van Huy- 
• negem, președintele Institutului de 

Relații Diplomatice din Bruxelles, 
și pe prof. Francis Dessart. membru 
în comitetul de conducere și în Mare
le Consiliu al Institutului, sosiți la 
București pentru a înmîna șefului 
statului român „Diploma de onoare** 
și „Premiul International al Rela
țiilor Diplomatice" pe anul 1982, 
conferite de institut In semn de 
profund omagiu, ca o expresie a 
înaltei aprecieri pentru contribuția 
adusă la cauza păcii. înțelegerii și 
colaborării în Europa și în lume, 
pentru fermitatea și consecventa cu 
care militează pentru triumful cau
zei destinderii, asigurarea libertății, 
independentei și demnității fiecărei 
națiuni.

La ceremonia care a avut loc cu 
acest prilej au luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu. tovarășii Emil 
Bobu, Manea Mănescu, Gheorghe 
Rădulescu, Ștefan Andrei. Miu Do- 
brescu. Petru Enache. loan Totu, Ion 
Ursu.

în deschiderea ceremoniei a luat 
cuvîntul tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, care a 
spus :

„Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,

Vă rog să-mi permiteți săvă pre
zint pe distinșii oaspeți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, reprezen
tanții Institutului de Relații Diplo
matice din Bruxelles, pe care aveți 
amabilitatea să-i primiți astăzi pen
tru a vă înmîna două prestigioase 
distincții, expresie a stimei și pre-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvîntarea președintelui Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte al Insti

tutului de Relații Diplomatice,
Domnilor profesori,
Tovarăși,
Aș dori să vă exprim cele mai 

vii mulțumiri dumneavoastră, In
stitutului de Relații Diplomatice 
din Bruxelles pentru hotărîrea pe 
care a luat-o de a-mi acorda „Di
ploma de onoare" a institutului și 
„Premiul Internațional al Relațiilor 
Diplomatice — 1982“, ca o apre
ciere a activității desfășurate pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre 
țările noastre, pentru o politică de 
pace, securitate și cooperare în 
Europa, de înțelegere și colabo
rare între popoarele din întreaga 
lume.

Vă mulțumesc pentru aprecierile 
și cuvintele calde la adresa muncii 
și activității poporului român pen
tru edificarea unei orînduiri noi, 
mai drepte și mai bune, pentru 
dezvoltarea economico-socială și (Continuare în pag. a IU-a)

ridicarea bunăstării sale mate
riale și spirituale.

In toate acestea văd o expresie 
a bunelor relații dintre popoarele 
noastre — relații care au devenit, 
de mult, tradiționale și se mani
festă cu putere în actualele împre
jurări complexe ale vieții interna
ționale.

România, ca dealtfel toate po
poarele europene și ale întregii 
lumi, este vital interesată intr-o 
politică de pace, de colaborare 
între toate națiunile, fără deosebire 
de orinduire socială.

Considerăm că, în actualele îm
prejurări complexe ale vieții mon
diale, ale agravării situației inter
naționale ca urmare a numeroase
lor conflicte, a confruntării care 
are Ioc pe plan mondial și, mai 
cu seamă, a politicii de înarmare, 
îndeosebi de înarmare nucleară, 
este necesar să se facă totul pen
tru a se opri cursa înarmărilor, 
pentru a se determina trecerea la

dezarmarea generală, șl în primul 
rînd la dezarmarea nucleară.

Sintem preocupați 
deosebit de gravă 
unde s-au acumulat 
tăți de armamente, 

de situația 
din Europa, 
uriașe canti- 
și îndeosebi

de armamente nucleare, de per
spectiva amplasării în acest an a 
rachetelor nucleare americane cu 
rază medie de acțiune — ceea ce 
va duce la dezvoltarea celor exis
tente și va spori considerabil pe
ricolul războiului, al distrugerii 
continentului nostru, a însăși vie
ții. De aceea, ne pronunțăm ferm 
pentru oprirea amplasării noilor 
rachete cu rază medie de acțiune, 
pentru trecerea la retragerea și 
distrugerea celor existente, pentru 
realizarea unui acord între cele 
două mari puteri, între cele două 
blocuri militare, cu privire la sta
bilirea unui echilibru la un nivel 
cit mai scăzut, atit al rachetelor 
cu rază medie de acțiune, cit și 
armamentelor în general, conside- 
rînd însă aceasta numai ca o eta

pă care să permită continuarea 
negocierilor și realizarea unui 
acord general privind înlăturarea 
definitivă a armamentelor nuclea
re din Europa și din întreaga 
lume, reducerea generală a tuturor 
armamentelor sub un control strict 
internațional. >

Dăm o înaltă apreciere marilor 
manifestări de pace din Europa, la 
care poporul român s-a angajat cu 
întreaga sa forță. Considerăm că 
popoarele europene, care sînt 
direct vizate de rachetele cu rază 
medie de acțiune, au tot dreptul și 
trebuie să acționeze cu toată ho
tărîrea pentru a asigura ca Europa 
să devină un continent al colabo
rării pașnice, fără rachete nuclea
re, fără nici un fel de mijloace de 
distrugere în masă.

în lume sînt multe probleme 
complexe. Considerăm necesar ca 
țările europene să aibă un rol mai 
important și mai activ în soluțio-

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, miercuri după- 
amiază, delegația Congresului Sta
telor Unite Mexicane, condusă de 
Humberto Alejandro Lugo Gil, 
președintele Camerei Deputaților 
din Congres, care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, întreprinde o vi
zită în tara noastră. Din delegație 
fac parte Agustin Tellez Cruces, 
membru al Marii Comisii a Senatu
lui. președintele Comisiei pentru 
justiție, Luis Danton Rodriguez. pre
ședintele Comisiei pentru relații ex
terne a Camerei DepUtaților. Maria
no Pina Olaya, președintele Comisiei 
pentru justiție a Camerei Deputați
lor, Luis Jose Dorrantes Segoviă, 
președintele Comisiei pentru educa
ție din Senat, Myrna Hoyos de Na- 
varrete, președintele Comisiei pentru 
turism din Senat, Alberto Villanueva 
Sansores, membru al Comisiei pen
tru lucrări publice a Senatului.

La întrevedere au participat 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Nationale, Virgil Teodo- 
rescu, vicepreședinte al M.A.N.

Nestor Carrasco, vicepreședinte al Partidului 
Justițialist din Argentina

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist . Român, .președintele. Republicii 
Socialiste România. președintele 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, a primit, miercuri, pe 
Nestor Carrasco, vicepreședinte al 
Partidului Justițialist din Argentina, 
care ne vizitează țara la invitația 
Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

La primire au luat parte tovarășul 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și tovarășa 
Tamara Dobrin, președintele execu
tiv al Consiliului Național al 
F.D.U.S.0 MARE ȘI TRAINICĂ PRIETENIE

r

I

ț 
ț

Doresc încă o dată să-mi 
exprim convingerea că vizita 
tovarășului Hu Yaobang în 
România, convorbirile pe care 
le-am avut vor avea o impor
tanță deosebită pentru dez
voltarea pe noi trepte a soli- ț 

durității și prieteniei dintre 
partidele și popoarele noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU

Trăinicia si profunzimea legătu
rilor de caldă și strinsă prietenie 
româno-chineză, dezvoltarea puter
nică a rodnicei colaborări și con
lucrări multilaterale dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez, dintre cele două țări și 
popoare constructoare ale socialis
mului, voința comună de a conferi 
noi dimensiuni, și mai ample, de a 
da un și mai viguros impuls acestor 
raporturi prietenești. întemeiate pe 
stimă și respect reciproc, și-au gă
sit o nouă și strălucită confirmare 
cu prilejul vizitei oficiale de priete
nie pe care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România a efectuat-o in țara noas
tră tovarășul Hu Yaobang, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez.

O dovedesc din plin ambianța de 
cordialitate. încredere și profundă 
înțelegere reciprocă în care s-au 
desfășurat convorbirile oficiale, in
teresul viu cu care comuniștii, în
tregul nostru popor, ca și comuniș
tii, poporul chinez au urmărit în
treaga desfășurare a vizitei, caldele 

^manifestări, uralele și ovațiile cu

A fost de față Luis Wybo Alfaro, 
ambasadorul Mexicului la București.

Cu acest prilej, președintele Ca
merei Deputaților din Congres a 
înmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din partea pre
ședintelui Statelor Unite Mexicane, 
Miguel de la Madrid Hurtado, și a 
transmis salutul său călduros și al po
porului mexican. Totodată, conducă
torul delegației a exprimat întreaga 
gratitudine pentru întrevederea 
acordată, dînd o înaltă apreciere ac
tivității pe care șeful statului român 
o consacră dezvoltării economico- 
sociale a României, bunăstării po
porului nostru, cauzei păcii șl co
laborării între națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajul prietenesc 
transmis și a adresat, la rindul său, 
un cald salut și cele mai bune urări 
președintelui Statelor Unite Mexi
cane și poporului mexican.

în cursul întrevederii s-au evocat 
relațiile tradiționale româno-mexica- 
ne, care s-au extins șl întărit în ulti
mii ani, în spiritul orientărilor și în
țelegerilor convenite cu prilejul vi
zitei Întreprinse de președintele

A participat Valentin Luco, mem
bru al Comisiei internaționale a 
Partidului JustițiăllstTdin Argentina.

Oaspetele a exprimat întreaga 
gratitudine pentru întrevederea 
acordată și a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut 
din partea conducerii și a militanți- 
lor partidului, precum și urări de 
sănătate și noi succese în activitatea 
pe care o desfășoară în fruntea 
partidului și statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis, la rindul 
său. un cordial salut și cele mai 
bune urări conducerii și celorlalți 
militanți ai Partidului Justițialist 
din Argentina.
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care oamenii muncii din țara noas
tră i-au înconjurat pe cei doi con
ducători, culminînd cu entuziasta 
adunare populară de la Brașov, 
bucuria și satisfacția cu care sînt 
salutate rezultatele foarte bune ale 
actualului dialog româno-chinez. de 
deosebită însemnătate pentru parti
dele. țările și popoarele noastre.

Noul dialog la cel mai înalt ni
vel a pus încă o dată în evidență că 
forța motrice a extinderii și adinci- 
rii neîntrerupte a marii noastre 
prietenii o constituie relațiile de 
colaborare și solidaritate, contactele 
strînse și frecvente dintre forțele 
politice conducătoare ale destinelor 
celor două țări. Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez, 
care au înscris intensificarea rapor
turilor de prietenie reciprocă drept 
una din preocupările lor permanen
te. Cu forța marilor adevăruri se 
impune a sublinia. în acest cadru, 
rolul hotărîtor, determinant ce re
vine întîlnirilor și convorbirilor 
multiple la nivelul conducerilor su
preme ale celor două partide și țări 
și, în mod deosebit. însemnătatea 
convorbirilor purtate de-a lungul 
anilor de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu tovarășii Mao Zedong 

Nicolae Ceaușescu. în anul 1975, în 
Mexic, în același timp, a fost evi
dențiată dorința ambelor părți de a 
se conferi noi dimensiuni colaborării 
și cooperării dintre cele două țări, pe 
tărîm politic, economic, tehnico-ști- 
intific, cultural și în alte sfere de 
activitate. S-a reliefat, în acest sens, 
rolul important pe care-1 au parla
mentele și parlamentarii din cele 
două țări în amplificarea și aprofun
darea raporturilor româno-mexicane, 
în întărirea prieteniei și mai buna 
cunoaștere dintre popoarele noastre.

Au fost examinate, de asemenea, 
aspecte majore ale vieții politice in
ternaționale. S-a apreciat că, in ac
tualele împrejurări, de o mare com
plexitate. se impun abordarea șl so
luționarea constructivă a problemelor 
cardinale ce confruntă omenirea, por- 
nindu-se de la necesitatea reducerii 
Încordării, reglementării tuturor di
ferendelor dintre state pe cale paș
nică, opririi cursei Înarmărilor și tre
cerii la dezarmare. în primul rînd la 
dezarmare nucleară, salvgardării pă-
(Continuare în pag. a V-a)

în timpul Întrevederii a avut loc o 
informare reciprocă privind activita
tea-și preocupările actuale din cele 
două țări și s-a făcut un schimb de 
vederi în legătură cu unele aspecte 
esențiale ale vieții internaționale.

în acest cadru au fost relevate bu
nele relații de prietenie și colabo
rare statornicite între România șl 
Argentina și s-a exprimat convinge
rea că aceste tradiționale raporturi 
se vor dezvolta și adinei și în viitor 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte domenii 
de interes comun în folosul țărilor și 
popoarelor noastre, al înțelegerii și 
cooperării între toate națiunile lumii.
(Continuare în pag. a V-a)
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Partidele, țările și popoare
le Chinei și României sînt pri
eteni încercați. Actuala noas
tră vizită a întărit și mai 
mult această prietenie. Unita
tea, prietenia și colaborarea 
noastră strînsă trebuie și se 
vor putea dezvolta pe mai 
departe.

HU YAOBANG

și Zhou Enlai. ca și rodnicul dialog 
desfășurat anul trecut pe pâmîntul 
Chinei prietene cu tovarășul Hu 
Yaobang, eu ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
chineză — fiecare din aceste întîl- 
niri soldindu-se cu hotărîri și în
țelegeri care au marcat contribuții 
de preț la dezvoltarea colaborării în 
multiple domenii de activitate.

Evocînd aceste evoluții pozitiva 
și, in același timp, conturind per
spectivele fertile ale legăturilor ro- 
mâno-chineze. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta în toastul rostit 
în prima zi a vizitei : „Relațiile 
bune de colaborare și prietenie din
tre țările si partidele noastre sînt 
rodul strădaniilor și eforturilor co
mune, desfășurate în decursul mul
tor ani de zile. întemeiate pe stimă 
și respect reciproc, pe o profundă 
încredere între partidele și po
poarele noastre — care, în multe 
momente grele, au conlucrat și s-au 
întrajutorat reciproc — prietenia și 
colaborarea româno-chlneză au re
zistat multor încercări, și-au de
monstrat din plin trăinicia. Tocmai 
de aceea considerăm că avem înalta
(Continuare în pag. a Vl-a)
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IRIGAREA CUL TURILOR — fără întrerupere, pe suprafețe cîtmaimarî!

constanța. Ritmul zilnic de zece mii 
hectare irigate poate fi depășit

în cîmpiile Dobrogei, pe întin
sele suprafețe amenajate pentru 
irigații, mii de oameni lucrează zi 
și noapte pentru a aduce apa ne
cesară la rădăcina plantelor. Dato
rită bunei organizări a muncii, rit
mul udării culturilor s-a intensifi
cat, ajungind la zece mii de hectare 
pe zi. In ultimul timp, comitetul 
județean de partid, organele agri
cole. au organizat ample acțiuni 
pentru aplicarea udărilor pe su
prafețe cit mai mari, folosindu-se 
in acest scop toate mijloacele dis
ponibile. Așa cum ne spunea to
varășul Dumitru Anghelina, direc
torul direcției agricole județene, 
numărul motopompelor utilizate la 
irigat este de 2 000, față de 600— 
700 cite erau la început, iar numă
rul aripilor de ploaie în funcțiune 
este de aproape 12 000. Pînă acum 
udarea întîi s-a aplicat pe 177 000 
hectare, iar udarea a doua pe 70 000 
hectare. In ansamblu. în jude
țul Constanța au fost udate 
258 000 hectare, din care cea mai 
mare parte s-a realizat în ultimele 
două săptămîni. Am urmărit la 
fața locului modul cum se înfăptu
iesc graficele zilnice de udare in 
unități agricole.

La I.A.S. Albești, aproape jumă
tate din cele 3 000 hectare irigate 
pînă acum au primit apa in cursul 
nopții. Au fost udate a doua oară 
700 hectare cu grîu, plante de nu
treț, in pentru ulei și alte culturi. 
Alături de motopompiști și udători 
participă la lucrările de irigații toți 
mecanizatorii, oameni din celelalte 
sectoare de activitate. O parte din 
culturile mari consumatoare de 
apă — lucernă și lolium — au fost 
udate a treia oară pe 300 hectare. 
Pe directorul unității, tovarășul 
Paul Giurcanu, și pe inginerul-șef, 
Vasile Olaru, i-am întîlnit seara tîr- 
ziu în cîmp. unde controlau func
ționarea aripilor de ploaie. „Irigăm 
ziua și noaptea, dar mai ales noap
tea, cînd nu sînt restricții la con
sumul de energie electrică — afir
mă directorul. Este, desigur, mai 
greu să supraveghem funcționarea 
aspersoarelor. De aceea am orga
nizat echipe de noapte care înlă
tură operativ orice defecțiune".

Cînd specialiștii în irigații au 
calculat suprafețele ce trebuie 
udate zilnic la cooperativa agricolă 
Costinești, ei au ajuns la concluzia 
că mijloacele existente sînt insufi
ciente. Așa și era. Cu șapte moto- 
pompe nu puteau fi cuprinse cele 
1 600 hectare amenajate pentru 
irigații. Cu atît mai mult cu cit 
cea mai mare parte — 1 400 hec

tare — sînt amenajate pentru iri
garea pe brazde. Președintele coo
perativei, tovarășul Marin Jianu, 
ne-a spus : „în primele zile am 
cărat apa cu cisternele și am udat 
legumele plantate. Dar am ajuns 
la concluzia că prin transportul 
apei cu cisternele se consumă mul
tă motorină. De aceea, pentru uda
rea tomatelor am instalat conducte 
cu opt furtunuri din material plas
tic. care se mută pe măsura plan
tării răsadurilor. Bineînțeles, acolo 
unde terenul este nivelat și amena
jat corespunzător, legumele, ca și 
alte culturi, se udă prin brazde. Am 
irigat prin brazde și 50 hectare cu 
cartofi timpurii. Ceea ce ne preo
cupă în mod deosebit este udarea 
păioaselor cultivate pe terenuri 
amenajate pentru irigarea pe 
brazdă. Este o treabă dificilă, to
tuși reușim să irigăm săptăminal 
cite 40 hectare de griu și orz prin 
inundare". Ne îndreptăm împreună 
spre un lan de grîu. Sînt 40 de 
hectare udate în ultima săptămlnă 
cu conducte de butii prin care se 
aduce apă la plante.

Și în alte unități agricole se ac
ționează pentru utilizarea diferite
lor mijloace menite să contribuie 
la udarea culturilor pe suprafețe 
mai mari. Pe ansamblul județului, 
numeroasele inițiative întreprinse 
pentru aducerea apei cu mijloace 
locale au permis udarea prin inun
dare a unei suprafețe de 15 000 hec
tare cu grîu și orz.

Există insă și unități unde iriga
țiile nu se desfășoară corespunză
tor. La cooperativa agricolă Tuzla, 
din cele 2 836 hectare amenajate 
pentru irigat au primit apă numai 
1 000 hectare. De ce atît de puțin ? 
„Am pierdut zile și săptămîni in 
cursul lunii aprilie, cînd n-am iri
gat mai nimic din cauza lipsei de 
motorină — precizează inginerul- 
șef al cooperativei, Alexandru Cos- 
tin. Nu am reușit să recuperăm 
întîrzierile nici săptămîna trecută, 
cînd, deși am avut motorină, am 
irigat mai puțin cu 36 hectare de- 
cit prevedeau graficele întocmite". 
Cum se explică această situație ? 
Unitatea dispune de 32 motopompe, 
iar la irigat participă 100 de oa
meni. Nerealizarea graficelor de 
udare se datorează, în principal, 
defecțiunilor apărute la motopompe, 
faptului că reparațiile nu se fac 
operativ. Un mecanic și doi me
canizatori repartizați pentru repa
rarea motopompelor nu fac față 
cerințelor.

Agricultorii constănțeni dispun 
dd posibilități reale pentru a iriga

cooperativa agricolă de producțieIrigarea culturilor la Gîrleni, județul Bacău
Foto : C. Bursuc

suprafețe mai mari. Dealtfel. în ul
timele 4 zile, din cele 43 000 hec
tare prevăzute în program, au pri
mit apă doar 37 700 hectare, irigîn- 
du-se zilnic cu peste 1 000 hectare 
mai puțin față de suprafețele sta
bilite. însuși faptul că. in une
le unități,, 
mută doar 
de ore, în 
tă că s-ar
tele irigate cu mii de hectare. 
Este una din cauzele care gene-

aripile de ploaie se 
de două ori in 24 

loc de trei ori, ara- 
putea mări suprafe-

rează nerealizarea graficelor de 
udare în consiliile agroindustriale 
Independența, Castelu și altele. 
Totodată, este necesar să fie Înlătu
rate mai operativ defecțiunile în 
funcționarea motopompelor și as- 
persoarelor pentru a asigura con
tinuitatea și calitatea udărilor, 
astfel încît apa să ajungă în per
manență și cît mai repede la ră
dăcina plantelor.

C. BORDEIANU

VASLUI: Prin amenajări locale cu mijloace 
simple sint irigate mii de hectare

în această primăvară cu puține 
precipitații, culturile agricole au 
nevoie de multă apă și aici, în ju
dețul Vaslui. Pentru a completa 
deficitul de umiditate din sol s-a 
organizat din timp punerea în 
funcțiune a sistemului de irigații 
Albița-Fălciu. în prezent, peste 
21 000 hectare cu diferite culturi 
primesc apa după un program care 
se respectă riguros, zi și noapte. 
Au fost puse din timp la punct 
39 700 mp canale, 39 agregate de 
la stațiile de pompare, au fost re
mediate defecțiunile la 230 de hi- 
dranți și reparate 4 200 conducte, 
13 800 aspersoare, 150 APT-uri și 
altele.

— în 
secetos, 
în care 
cole de . 
nu poate face față — ne spunea 
inginerul Mihai Ghilt, de la direc
ția agricolă județeană. De aceea, 
la indicația comitetului județean 
de partid, noi am trecut la aplica
rea unui program de irigații în 
amenajări locale, cu forțe proprii. 
Ca atare, concomitent cu buna 
funcționare a sistemului amintit, 
în județ au mai fost amenajate în 
sisteme locale 4 400 hectare, pe care

condițiile acestui anotimp 
sistemul de care dispunem, 
sînt cuprinse unități agri- 
pe malul Prutului, firește,

apa ajunge la rădăcina plantelor. 
Mai mult decît atît, studiindu-se 
posibilitățile existente, acest pro
gram a fost suplimentat cu încă 
2 600 hectare, amenajate cu forțe 
și mijloace proprii. Aproape 2 000 
din aceste hectare primesc în aces
te zile apa. Rezultate foarte bune 
în această privință au cooperati
vele agricole Vulturești, Negrești, 
Lipovăț, Hoceni, Ivești și altele.

Că există încă importante posi
bilități locale pentru mărirea su
prafețelor irigate o demonstrează 
realizările unor cooperative agri
cole de producție. La C.A.P. Todi- 
rești, de exemplu, au fost amena
jate, cu mijloace locale simple, 
mai multe iazuri, în care se acumu
lează apa. în satele Todirești, So- 
fronești, Drăgești, Cotig, Siliște și 
Rafaila din asemenea 
deloc costisitoare, 
existat întotdeauna, 
acum, prin brazde, 
grădini de legume și alte culturi 
în suprafață de aproape 35 hectare. 
Și fără nici un fel de consum de 
energie electrică sau combustibil. 
Pe Valea Crasnei, cooperatorii' din 
Tătărăni au construit un baraj din 
cele două proiectate, iar apa a si 
început să stingă setea legumelor

și a porumbului In cultură inten
sivă.

Dar dorința oamenilor muncii de 
pe ogoare de a utiliza orice mijloc 
de udare a culturilor este ilustrată 
și de următorul episod văzut pe 
teren. în fermele Munteni de Jos 
și Băcăoani ale asociației vitipo- 
micole Vaslui, . au fost plantate 
peste 300 hectare cu pomi fructi
feri. Ca să realizeze procentajul 
maxim de prindere, lucrătorii aces
tor unități au udat, la plantare, 
fiecare puiet cu apa adusă cu bu
toaiele. Acum, după aproape o 
lună, deficitul de apă din sol s-a 
făcut simțit. Dar oamenii, prin 
adevărate lanțuri vii, udă puieții 
cu gălețile aduse din mînă-n mină, 
din rîul Bîrlad, care curge la cî- 
teva sute de metri. Practic, orice 
sursă, orice mijloc care stă la în- 
demîna oamenilor sînt utilizate 
acum în județ pentru a aduce cît 
mai repede apa la rădăcina cultu
rilor.

Petru NECULA 
corespondentul „Scînteii

amenajări, 
așa cum au 

sînt irigate 
gravitațional,
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Cu cisterne și butoaie. în majoritatea comunelor din 
și com- 
pîriului 
elevi și 
și udă 
250—300

județul Bacău au fost organizate acțiuni pentru prevenirea 
baterea secetei. La Răchitoasa, oamenii au barat apele 
Zeletin și acum udă cu ele culturile. Peste 200 de tineri, 
pionieri, cară apă cu gălețile, cu cisternele și butoaiele 
plantele. La Horgești, la chemarea organizației de partid, 
de oameni — tineri și vîrstnici — participă zilnic la udarea legu
melor, viței de vie și pomilor. Acțiuni asemănătoare se desfășoară 
și în unitățile cooperatiste din consiliile agroindustriale ~ 
Morii, Podu Turcului, Sascut și Filipești. (Gh. Baltă).

Apă pentru plantațiile vitipomicole tinere, 
dețul Buzău, comandamentul pentru agricultură a luat o 
de măsuri în vederea extinderii irigațiilor. Printre acestea 
scriu și cele care au ca scop asigurarea apei necesare udării po
milor și viței de vie din plantațiile tinere. Astfel, s-au format 
două garnituri de vagoane-cisternă cu care apa este transportată 
pe calea ferată. Unitățile agricole din Consiliul agroindustrial Să- 
hăteni preiau apa din vagoanele-cisternă pe care o transportă cu 
atelaje prevăzute cu butoaie, cu vidanje și autocisterne pînă în 
plantații. De asemenea, au fost mobilizați peste 1 000 de oameni 
care, cu ajutorul găleților, udă butașii de viță de vie și puieții 
de pomi fructiferi. (Stelian Chiper).

Răspunderi pasate. In noul sistem de irigații Ialomița- 
Călmățui, lucrările de care depinde transportul cît mai repede al 
apei la plante întirzie sau sînt executate neglijent. Pe canalul D 5 
A, Ia stația nr. 59, mai este încă de lucru la betonări și la ros- 
tuirea dalelor. La stația nr. 58, care ar trebui să asigure apa ne
cesară irigării a 614 hectare, din cele șase pompe funcționează doar 
trei. Celelalte sînt defecte. Tot la această stație, conexiunile apa
ratelor de măsură și control sînit executate defectuos. în timp ce 
un motor electric se află în funcțiune, aparatul de pe tablou ara
tă că alt motor ar fi în sarcină. Răspunderea pentru aceste nea
junsuri este pasată între T.C.I.F., I.I.M.U. și I.E.L.I.F. Și asta în 
timp ce la ora actuală apa pentru culturile agricole înseamnă', 
piine. (Mihai Vișoiu).

Dealu

în ju-
seamă 
se în-

•<
\ 
\

\ 
\ 
\
\ 
\ 
\ 
\

Jț

tOCU/TOM Al SATELOR! ''1
<• p.

■< ai ' a ;

c ■ ' } :
■>

'

—

INVESTIȚIILE —prioritate obiectivelor pentru dezvoltarea bazei energetice

Azi, în INDUSTRIA MINIERĂ
Ramură prioritară a economiei naționale, 

industria minieră înregistrează, în cursul 
acestui an și cincinal, ritmuri înalte de dez
voltare prin înfăptuirea unul amplu și mo
bilizator program de investiții. Se află în 
plină desfășurare sau vor fi începute, în cel 
mai scurt timp, lucrările din diferite exploa

tări, mine și cariere existente, unele cu o re
cunoscută tradiție, sau din altele practic noi. 
Rezultatul nemijlocit al acestor considerabile 
eforturi materiale și financiare făcute de so
cietatea noastră va consta în creșterea pro
ducției de cărbune și minereuri și asigurarea, 
în anii următori, a independenței energetice 
a țării. Iată deci ce sarcini de mare răspun

Direcții principale de acțiune
• Sînt necesare, mai mult ca oricînd, mă

suri energice pentru concentrarea forțelor 
umane și mecanice la executarea într-un ritm 
cît mai susținut a lucrărilor, în vederea punerii 
rapide în funcțiune a tuturor obiectivelor pla
nificate ;

® Pornind de la numărul mare de lucrări 
neîncepute încă, se impune demarajul rapid al 
activității constructorilor în toate exploatările, 
minele șl carierele prevăzute. în acest scop, 
trebuie soluționate de urgență toate problemele 
legate de definitivarea documentațiilor tehnico- 
economice și a tehnologiilor de lucru ;

® Trebuie acționat neîntîrziat, pe baza unor 
cuprinzătoare planuri de măsuri tehnice și or
ganizatorice, pentru creșterea vitezei și randa
mentului de lucru la deschideri și înaintări, în 
vederea realizării unor ritmuri corespunzătoare 
în execuția acestor lucrări ;

• Introducerea unei ordini desăvîrșite în li
vrarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, 
în paralel cu organizarea temeinică a activității 
de montaj, constituie cerința esențială pusă în 
fața celor două ministere constructoare de ma
șini, pentru recuperarea rămînerilor în urmă la o 
serie de investiții și îmbunătățirea radicală a 
activității pe șantiere ;

• Disciplina în muncă întronată cu fermi
tate pe șantiere, folosirea integrală a fondului 
de timp productiv, a utilajelor de execuție, a for
ței de muncă la un nivel de productivitate supe
rior sînt imperative care trebuie să orienteze 
eforturile constructorilor în munca lor de zi 
cu zi ;

dere patriotică și profesională stau în fața 
factorilor angajați în procesul de realizare a 
investițiilor din industria minieră. Cu atît 
mai mult, cu cit alături de o serie de rezul
tate pozitive obținute pe șantierele din acest 
sector există încă uîj număr destul de mare 
de obiective la care lucrările se găsesc într-un 
stadiu nesatisfăcător.

LA PETROȘANI PE ȘANTIERELE UNOR

IMPORTANTE CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE:

Un rezultat bun ce poate fi consolidat 
printr-o mai strinsă conlucrare 

intre constructori și montări
în bazinul carbonifer al Văii Jiu

lui, mai precis în cadrul întreprin
derii de utilaj minier din Petroșani, 
pentru actualul cincinal este prevă
zută realizarea unor importante 
obiective de investiții destinate să 
asigure creșterea și diversificarea 
gamei de mașini și utilaje miniere. 
Cu certitudine, acest an este hotă
râtor pentru finalizarea unui Însem
nat volum de lucrări. Este vorba de 
punerea in funcțiune a secției de 
echipamente hidraulice, a anei noi 
turnătorii pentru piese din fontă cu 
o capacitate anuală de 1 000 tone și 
a două linii de piese turnate din 
oțel de cite 2 800 tone și, respectiv, 
2 000 tone. Aceste trei capacități de 
producție vor determina creșterea 
producției secției turnătorie la 10 000 
tone piese și subansamble pe an.

Punerea lor in funcțiune, precum 
și executarea unor completări la 
hala monobloc, extinderea suprafe
țelor de la tratamentele termice și 
de la secția de sculărie ar trebui 
terminate pînă la sfîrșitul anului, 
astfel încît la începutul anului vii
tor întreprinderea din Petroșani să 
producă 17 500 tone utilaje miniere. 
Care este situația ..la zi" a lucră
rilor 1

— Demarajul necorespunzător al 
activității constructorilor a făcut ca 
unele obiective să fie începute cu în- 
tirziere. ne-a precizat ing. Iosif 
Kelemen, directorul unității. După 
aceea, ritmul lent de lucru a gene
rat rămîneri în urmă atît la secția 
de echipamente hidraulice, cît și la 
turnătorie. Tot atît de adevărat este 
că, de la o vreme, a avut loc un re
viriment în activitatea constructori
lor. Și. în primul rind, efectivele de 
muncitori au fost dublate. Stadiile 
fizice existente însă la ora actuală 
nu garantează încadrarea în terme
nele prevăzute.

La hala de echipament hidraulic 
termenul planificat poate fi pe de
plin respectat, cu condiția întăririi 
colaborării intre constructori și mon- 
tori. La noua secție de turnătorie, 
din cauza rămînerii în urmă a ali
mentării cu energie electrică, stația 
de racord adine este întârziată față 
de grafic.

Ce trebuie făcut 1 în primul rtnd, 
Trustul de construcții industriale șl 
Trustul de instalații și montaj — 
ambele din Brașov — au datoria să 
conlucreze mai strîns în vederea 
asigurării fronturilor de montaj. în 
această ordine de idei, consemnăm 
faptul că între constructori și șan
tierul „Electromontaj" Deva a fost 
încheiat un program prioritar în 
scopul urgentării lucrărilor de mon
taj la celulele de alimentare parțiale 
de la noile linii de turnătorie.

O precizare importantă : construc
torii și montorii nu trebuie să negli
jeze faptul că în incinta întreprin
derii stocul de utilaje sosite a ajuns 
la 40 milioane lei. Acestea sint, in 
cea mai mare parte, utilaje pentru 
noua turnătorie care nici în prezent 
nu are front de montaj.

împreună cu tovarășul Tolea Sta- 
mate, diriginte de șantier din partea 
beneficiarului, ne deplasăm la mai 
multe puncte de lucru. La Becția 
echipamente hidraulice, echipa con
dusă de Constantin Trușcă efectua 
izolațiile antiacide la atelierul de 
galvanizare. în hala nouă a turnăto
riei de oțel, fontă și neferoase se 
montaseră pe fundație cuptoarele 
de 1,5 tone și 3 tone. Maistrul Nico- 
lae Voiculescu spune că se lucrează 
cu 6 montori la fixarea subansam- 
blelor de la cuptorul de 1,5 tone și 
cu 12 electricieni la montajul a 12 
celule, 2 transformatoare și a postu
rilor TRAFO care vor alimenta cu

energie electrică cuptoarele. Dincolo 
de o lucrare sau alta, se impune o 
concluzie : pretutindeni, oamenii 
muncesc cu seriozitate.

Ing. Mircea Neaga, șeful lotului, 
ne spunea că în prezent, numărul 
constructorilor s-a dublat. De la 
80—82. cîți erau la sfîrșitul anului 
trecut. în prezent aici lucrează 179 
de dulgheri, zidari, fierari-betoniști, 
lăcătuși etc., care muncesc în schim
buri prelungite.

Puncte „fierbinți" pe șantier sint 
multe. La turnătorie se acționează 
la executarea fundațiilor de la cup
toarele de inducție și finalizarea 
fundației canalului de nisip, la sta
ția de racord adine.

Constructorii ne-au solicitat ca, 
prin intermediul „Scînteii", să fa
cem un apel către colectivul de 
muncă al Fabricii de lianți și azbo
ciment din Tirgu Jiu pentru a le 
expedia întreaga cantitate de ciment 
planificată. De la o vreme, lunar, li 
se trimite cu 100—200 tone ciment 
mai puțin. De asemenea, cu greu fac 
fată cerințelor și furnizorii de agre
gate din Bretea — Strei și Zăvidani 
— Drăgășani-Olt. în permanență se 
resimte lipsa agregatelor din sortul 
3—7, ca, de pildă, în zilele de 6 și 7 
mat

în cadrul programelor de creștere 
a producției de cărbune pe acest an 
și întregul cincinal se pune un deo
sebit accent pe creșterea gradului 
de mecanizare a lucrărilor In subte
ran. Constructorii noilor obiective 
din sector trebuie să-și intensifica 
eforturile In vederea recuperării ră- 
mînerilor în urmă și intrării cît mai 
grabnice în producție a secțiilor de 
echipamente hidraulice și turnătorie, 
care sînt hotăritoare în realizarea 
complexelor mecanizate pe care vor 
trebui să le primească în acest an 
minerii din Valea Jiului și din alta 
unități carbonifere din țară.

Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii*

Pe scurt, de pe șantiere
• Abatajul de mare capacitate, din panoul nr. 6. de la în

treprinderea minieră Livezeni este restant de la sfîrșitul primu
lui trimestru. Motivul : dificultățile legate de asigurarea unui com
plex mecanizat pentru straturile de mare grosime. Problemă, acum, 
practic rezolvată, prin modificarea soluției și prin refolosirea unor 
echipamente recuperate de la alte complexe. Șl totuși, intrarea 
în exploatare a noului abataj mai este condiționată de un „amă
nunt" : procurarea combinei de tăiere, aflată în reparații Ia în
treprinderea de utilaj minier din Petroșani. „Amănunt" care nu 
este deloc minor. Deci, aviz întreprinderii din Petroșani !

• Un paradox In noul bazin minier vîlcean : sub raport va
loric, planul constructorilor mineri este realizat ; sub aspect fi
zic se înregistrează o serie de rămîneri în urmă. Cauzele sint 
multiple. Pe lingă o serie de greutăți. obiective, cum ar fi alu
necarea de teren de la începutul anului, mașinii de haldat ste
rilul îi lipsesc o serie de elemente de automatizare. Neajuns ușor 
de îndreptat, cu condiția ca furnizorii să se alinieze eforturilor 
depuse de constructori. Menționăm că aceștia au început rodajul 
la excavatorul cu cupă de 1 400 mc pe oră și sînt pe cale să 
termine definitiv magistrala de benzi transportoare.

• Pe șantierul noului obiectiv cuprifer de Ia Valea Morii — 
Brad, forța de muncă și zestrea tehnică continuă să rămînă ne- 
folosiie Ia capacitatea lor. Conducerea întreprinderii miniere Barza 
este înclinată să considere că de vină sînt, în primul rind, de
fecțiunile semnalate la excavatoare, buldozere, precum și lipsa 
mijloacelor auto. Ceea ce este foarte adevărat. Dar nu mai pu
țin adevărat este și faptul că pe șantier există și tendința de a 
se deschide un front de lucru, după care forțele sint retrase și 
mutate In altă parte. Altfel spus, și organizarea lucrărilor lși 
are partea sa de vină.

• Lucrările de modernizare a preparațici de Ia Petrila au 
ajuns aproape de punctul terminus. Practic, In aceste zile a fost 
dat „semnalul verde" pentru începerea rodajului la utilajele am
plasate pe noul flux tehnologic. Ne referim la verificarea și pu
nerea în stare de funcționare a ciururilor vibratoare, benzilor 
transportoare și a altor instalații din cadrul primei linii. în mo
mentul de față, echipele de montori sînt concentrate asupra unei 
probleme de mare importanță : atingerea în cel mai scurt timp 
a parametrilor proiectați în funcționarea utilajelor și echipamen
telor.

Grupaj realizat de Cristian ANTONESCU
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CUVlNTAREA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

narea acestora în spiritul egalității, 
asigurînd dreptul fiecărui popor Ia 
dezvoltare liberă, așa cum o do
rește, fără nici un amestec din 
afară.

Acordăm o mare însemnătate 
reuniunii pentru securitate și coo
perare de la .Madrid. Considerăm 
că este necesar să intensificăm e- 
forturile pentru încheierea cit mai 
grabnică a acestei reuniuni, pen
tru convocarea unei conferințe de 
încredere și dezarmare în Europa, 
a altor reuniuni pe diferite proble
me de interes comun. în același 
timp, este necesar să asigurăm con
tinuitatea reuniunilor consacrate 
cooperării și securității în Europa, 
deoarece acestea permit statelor 
europene să discute în comun căi
le depășirii unor contradicții, unor 
probleme ce se ivesc într-un mo
ment sau altul sau într-o zonă sau 
alta a continentului nostru, să asi
gure dezvoltarea unor relații noi, 
bazate pe egalitate, pe respectul in
dependenței și suveranității națio
nale, pe renunțarea la forță și la 
amenințarea cu forța, pe neames
tecul în treburile interne și avan
tajul reciproc.

Este necesar să facem totul pen
tru relații noi în Europa, pentru 
o unitate care să țină seama de 
diversitatea orînduirilor sociale, de 
respectul independenței fiecărei 
națiuni, dar și pentru a asigura 
conlucrarea activă a popoarelor eu
ropene în vederea dezvoltării lor 
economico-sociale, a creșterii con
tribuției continentului nostru la so
luționarea problemelor mondiale 
complexe, inclusiv a problemelor 
economice.

Noi acordăm o atenție deosebită 
realizării în Balcani a unei regiuni 
fără arme nucleare, fără baze mi
litare străine, a unei regiuni a co
laborării și conlucrării pașnice, ca 
o parte a securității și cooperării 
în Europa. Sprijinim deopotrivă 
preocupările popoarelor din alte 
zone — cum sînt de exemplu cele 
din nordul sau din centrul Euro
pei — pentru realizarea unor zone 
fără arma nucleară.

Realizarea unor asemenea zone 
are o importanță deosebită, deoa
rece aceasta deschide calea împli
nirii năzuințelor tuturor popoare
lor europene pentru o Europă fără 
nici un fel de arme nucleare.

De asemenea, sîntem preocupați 
în mod deosebit de situația eco
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țuirii deosebite de care se bucură 
gindirea și activitatea dumneavoastră 
consacrate soluționării in interesul 
popoarelor a problemelor cardinale 
ale contemporaneității, construcției 
unor raporturi de pace, cooperare și 
securitate în Europa și in lume, în
făptuirii dezarmării, și in primul rind 
a dezarmării nucleare, instaură
rii unei noi ordini economice in
ternaționale, respectării dreptului 
fiecărui popor de a-și hotări liber 
soarta, fără nici un amestec din 
afară.

Hotărîrea acestei prestigioase insti
tuții internaționale de a vă conferi 
„Diploma de onoare" și „Premiul In
ternațional al Relațiilor Diplomatice" 
pentru anul 1982, care este decernat 
numai șefilor de stat ce s-au remar
cat in mod deosebit prin politica lor 
de pace și de înțelegere internațio
nală, reprezintă încă o dovadă a 

nomică gravă, de adincirea deca
lajelor între țările dezvoltate și 
țările în curs de dezvoltare. Con
siderăm că trebuie să facem totul 
:— și apreciem că Europei ii revi
ne, un rol important și în această 
privință — pentru realizarea unor 
înțelegeri între țările dezvoltate Și 
țările în curs de dezvoltare în ve
derea- edificării noii- ordini econo
mice mondiale, a sprijinirii mai 
active a țărilor în curs de dezvol
tare, ca o condiție pentru relan
sarea generală a activității econo
mice, pentru dezvoltarea unor re
lații bazate Pe egalitate și echita
te, care să permită fiecărei națiuni 
să-și concentreze forțele în direc
ția ridicării economico-sociale, a 
asigurării bunăstării materiale și 
spirituale.

Ne pronunțăm cu toată hotărîrea 
pentru soluționarea tuturor con
flictelor și problemelor litigioase 
dintre state numai și numai prin 
tratative. Oricît de grele și de în
delungate ar fi tratativele, ele sînt 
incomparabil mai bune decît cel 
mai mic conflict sau cea mai mică 
încordare. Este necesar să facem 
totul pentru ca popoarele — dacă 
au probleme de soluționat — să se 
așeze la masa tratativelor și să 
găsească soluții în interesul păcii 
și colaborării, al asigurării pentru 
întreaga lume a unor relații care 
să excludă forța și războiul. Nu 
doresc să menționez acum nici 
unul din aceste conflicte — sînt 
cunoscute — dar în toate acestea 
este necesar ca țările europene să 
manifeste o preocupare mai mare, 
să contribuie la soluționarea lor. 
Aș menționa totuși numai Orien
tul Mijlociu, deoarece se găsește 
în imediata apropiere a continen
tului nostru și influențează direct 
asupra politicii de pace și colabo
rare internațională.

Acordăm o mare însemnătate re
lațiilor dintre România și Belgia. 
Aș dori să remarc, cu multă sa
tisfacție, dezvoltarea continuă a 
colaborării economice, tehnico- 
științifice, culturale, conlucrarea 
activă a țărilor noastre pe plan in
ternațional. Deși țările noastre se 
află, din păcate, în două blocuri 
opuse, viața a demonstrat că există 
posibilitatea, chiar în aseinenea 
condiții — dacă se pornește de la 
principii de egalitate și de la do
rința de conlucrare — să se dez
volte relații foarte bune. Știți 
bine că România se pronunță pen
tru desființarea blocurilor mili

aprecierii de care dumneavoastră, 
conducător iubit și stimat al poporu
lui român, personalitate proeminentă 
a lumii contemporane, vă bucurați pe 
toate meridianele globului, pentru 
contribuția inestimabilă pe care o 
aduceți, cu deosebire în aceste cir
cumstanțe politice și economice com
plexe, la promovarea idealurilor de 
pace, libertate și conlucrare între 
popoare, la afirmarea unor relații noi 
între state, bazate pe egalitate și 
echitate, pentru reducerea încordării 
internaționale și soluționarea pe cale 
politică, prin negocieri, a stărilor de 
conflict și război, pentru reluarea 
politicii de destindere, colaborare și 
respect al independenței naționale a 
tuturor popoarelor, împotriva vechii 
politici de dominație și asuprire, 
pentru statornicirea unui climat trai
nic de securitate și înțelegere in 
Europa și în întreaga lume, pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte, in care sd> rodească aspirații

tare ; dar, pină atunci, conside
răm că trebuie să găsim căile pen
tru o strînsă conlucrare, să dezvol
tăm larg relațiile în toate dome
niile — șl aceasta va crea și con
dițiile depășirii perioadei blocu
rilor militare.

Sîntem — șl doresc să subliniez 
încă o dată acest lucru — preo
cupați- de asigurarea păcii și inde
pendenței popoarelor, deoarece 
considerăm că aceasta va permite 
atît poporului nostru, cît și po
porului belgian, tuturor popoarelor 
europene și întregii lumi să-și 
consacre forțele pentru înfăptuirea 
programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială. Nu este posibil ca să 
se desfășoare o intensă cursă a 
înarmărilor — care sustrage fon
duri și mijloace materiale uriașe
— și, în același timp, să se asigure 
realizarea programelor de creștere 
a bunăstării popoarelor. De aceea, 
dezarmarea constituie o cerință 
vitală pentru existența și pentru 
viața popoarelor, dar și pentru 
realizarea programelor lor de dez
voltare economică, de progres, 
bunăstare și fericire. Iată de ce 
noi vom face totul și nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a întări 
conlucrarea cu toate statele lumii
— punînd, desigur, pe primul loc 
conlucrarea cu vecinii, cu țările 
din Europa — în realizarea acestor 
obiective, pentru care luptă astăzi 
toate popoarele.

Încă o dată, consider acordarea a- 
cestor înalte distincții de către In
stitutul de Relații Diplomatice din 
Bruxelles ca un simbol al colaboră
rii dintre popoarele noastre, câ o do
rință de a întări conlucrarea pe 
toate planurile^ atît între state, cit 
și pe plan obștesc, între popoarele 
noastre, între diferite organizații 
sociale, între oamenii de știință 
din cele două țări, care au un rol 
important în dezvoltarea econo- 
mico-socială, cît și în lupta pentru 
pace.

Vă mulțumesc, încă o dată, pen
tru toate acestea și doresc să urez 
institutului dumneavoastră succe
se în activitatea sa nobilă consa
crată politicii de pace, de colabo
rare. Urez o conlucrare strînsă 
între institutul dumneavoastră șl 
institutele similare din România, 
întărirea continuă a prieteniei și 
colaborării româno-belgiene.

Vă doresc și dumneavoastră 
succes în întreaga activitate ! 
(Vii aplauze).

le și năzuințele tuturor popoarelor 
spre pace și prosperitate intr-o lume 
fără arme și fără războaie".

In cadrul solemnității au rostit 
calde cuvinte omagiale Emile van 
Huynegeni și prof. Francis Dessart.

Președintele Institutului de Relații 
Diplomatice din Bruxelles a înmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu „Di
ploma de onoare" și „Premiul Inter
național al Relațiilor Diplomatice" 
pe anul 1982.

Pe „Diploma de onoare" este în
scris următorul text :

„Președintele Institutului de 
Relații Diplomatice, la propu
nerea Consiliului de Conducere, 
are deosebitul privilegiu de a 
numi pe Excelența Sa domnul 
președinte Nicolae Ceaușescu 
membru al Comitetului de Onoa
re al Institutului de Relații Di

plomatice, ca omagiu și gest de 
recunoștință pentru meritul și 
devotamentul său pentru cauza 
păcii în lume".

Premiul constă dintr-o sculptură 
decorativă din metal aurit și mar
mură. în partea superioară este re
prezentat globul pămîntesc înconju
rat de frunze de laur, avînd deasupra 
porumbelul păcii și gravate cuvin
tele : „Premiul Intel-national el Re
lațiilor Diplomatice", iar pe cealaltă 
parte : „Excelentei Sale domnului 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România — 1982“. 
Corpul prismatic al sculpturii este 
fixat pe un suport de marmură' și 
flancat de două figurine..

Cuvîntul rostit de Emile van Huynegem
Domnule președinte
al Republicii Socialiste România,
înainte de toate, doresc să vă ex

prim, in numele Institutului de Re
lații Diplomatice, profunda gratitu
dine pentru onoarea ce ne-o faceți 
prin primirea acordată delegației 
noastre.

Atunci cînd, în luna decembrie a 
anului trecut, Marele Consiliu al 
Institutului de Relații Diplomatice a 
hotărit să vă decearnă Diploma de 
onoare a institutului, voința noastră 
era de a marca într-o manieră sem
nificativă aniversarea zilei dum- 
iteavdastră de naștere, care urma să 
aibă loc la cîteva săptămîni după a- 
ceaistă decizie unanimă.

Diploma de onoare — pe care ați 
binevoit s-o acceptați — este sim
bolul unui omagiu real și al unei 
mărturii sincere, de recunoaștere a 
meritului .și devotamentului dum
neavoastră față de cauza păcii în 
lume.

Această luptă pentru pace, o con- 
cepeți, domnule președinte, ca pe un 
element strins legat de lupta care 
înglobează respectul identității na
ționale, progresul social și dezvolta
rea economică.

Aceste constante ale politicii dum
neavoastră erau deja prezente 
atunci cînd, tînăr luptător antifas
cist. v-ați aflat în fruntea luptei 
pentru eliberarea națională a popo
rului dumneavoastră și ați participat 
la lupta comună împotriva ocupației 
naziste.

Ca unul care ați cunoscut ororile 
războiului și nedreptății, ați putut 
aprecia, domnule președinte, va
loarea imensă pe care umanitatea 
trebuie să o acorde păcii și, totoda
tă, faptul că nu se poate vorbi des
pre pace dacă nu se întreprind ges
turi concrete pentru edificarea sau 
salvgardarea ei. Devenind profund 
conștient de acest imperativ, n-ați 
încetat o clipă să adresați apeluri 
opiniei publice internaționale și mai 
ales să realizați acte pozitive pentru 
construirea etapelor păcii în Bal
cani. în Europa și în lumea întrea
gă. Această atitudine este într-ade- 
văr exemplară și admirabilă.

Meritele dumneavoastră personale 
și exemplul dat de țara dumneavoas
tră au depășit cu mult frontierele 
naționale, continentale sau ideolo
gice.

Care om de bună credință ar pu
tea rămîne insensibil în fața voin
ței dumneavoastră de a contribui la 
edificarea unei lumi a păcii, drep
tății și libertății ?

Mîna frățească pe care dumnea
voastră ați întins-o Europei occiden
tale nu a rămas în gol... Oameni 
politici de opinii diverse, artiști, uni
versitari, scriitori au înțeles sensul 
profund al demersului dumneavoas
tră.

Astfel, actualul viceprim-ministru 
belgian — dl. Willy De Ciercq — a 
arătat că ideile și propunerile dum
neavoastră „pot avea, în mod sigur, 
un efect stimulativ în perspectiva 
viitoarelor negocieri Est-Vest“.

Ne permitem, de asemenea, să 
subliniem faptul că, într-unul din 
istoricele dumneavoastră rapoarte, 
ați precizat, domnule președinte, ne
cesitatea organizării unei „confe
rințe asupra securității și încrederii 
pe continentul nostru, pentru conti
nuarea reuniunilor începute la Hel
sinki, conferință care să asigure 
dezbaterea problemelor complexe 
ale vieții contemporane din Europa 
și din lumea întreagă de către sta
tele europene, pentru depășirea ten
siunii și întărirea colaborării".

Mulțumind pentru distincțiile ofe
rite. a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntul conducătorului partidului 
și statului nostru a fost urmărit cu 
deosebit interes și subliniat cu 
aplauze de cei prezent!.

Reprezentanții Institutului de Re
lații Diplomatice au felicitat cu căl
dură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru distincțiile conferite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
■fost, de asemenea, felicitat călduros 
de tovarășii din conducerea partidu
lui și statului.

în încheierea solemnității, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întreținut in
tr-o atmosferă cordială cu oaspeții 
belgieni.

Această voință de a se realiza În
crederea reciprocă și cooperarea pe 
picior de egalitate a tuturor statelor 
din Europa și din lume ar putea 
determina o alternativă la actuala 
împărțire 6terilă și periculoasă a 
planetei noastre în două blocuri 
antagoniste. Astfel, domnule pre
ședinte, memoria colectivă a acestui 
sfîrșit de secol XX vă va asocia 
altor nume mari. Ne gândim la spi
ritul de la Bandung, unde nealiniații 
au declanșat procesul de afirmare a 
lumii a treia datorită altor mari 
personalități, cum au fost Nasser, 
Nehru, Tito și alții.

In rândul țărilor lumii a treia care 
depășesc cu hotărâre sechelele colo
nizării, România este apreciată in 
mod deosebit pentru politica sa de 
pace, dar și pentru viziunea sa 
foarte pozitivă asupra cooperării in
ternaționale.

Bătrînul nostru continent european, 
atât de bogat în cultură și istorie, 
a fost devastat de atîtea războaie 
fratricide încât se pare că istoria a 
desemnat pe europeni pentru a da 
lumii exemplul reconcilierii, încre
derii și păcii reale.

Politica dumneavoastră este clară : 
„pentru securitate și cooperare pe 
continentul nostru, pentru o Europă 
fără arme nucleare, o Europă unită, 
bazată pe respectarea orânduirii so
ciale din fiecare țară, pe coope
rarea rodnică între toate națiunile".

Domnule președinte, dumneavoas
tră sînteți înțeles și stimat atît in 
Europa, cît și în lumea întreagă 
unde popoarele doresc arzător o pace 
pe care unii le-o refuză.

Institutul de Relații Diplomatice — 
acționînd în calitate de organizație 
internațională neguvernamentală — 
nu putea rămîne indiferent la mesa
jul dumneavoastră. Intr-adevăr, așa 
cum se arată și în programul său. in
stitutul nostru se pronunță pentru 
„căutarea unui ideal umanitar bazat 
pe respectul reciproc și identitatea 
popoarelor în domeniul economic și 
social".

Premiul Internațional al Relațiilor 
Diplomatice — decernat de institutul 
nostru — are drept scop de a aduce 
un omagiu deosebit acelor șefi de 
stat contemporani care au cele mai 
mari merite în promovarea cauzei 
păcii, independent de convingerile 
lor filozofice sau politice.

Sînteți, domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu, în mod sigUT, unul dintre 
aceștia, și anume unul dintre cei mai 
importanți.

Atunci cînd în luna februarie a 
acestui an a fost prezentată Mare
lui Consiliu al Institutului de Rela
ții Diplomatice propunerea profeso
rului Francis Dessart de a vi se 
decerna, în mod solemn, premiul 
nostru internațional, am sprijinit 
fără ezitare această sugestie, care 
a fost acceptată în unanimitate și 
cu entuziasm.

Dacă permiteți, domnule președin
te, mi se pare firesc de a asocia 
omagiului pe care Institutul de 
Relații Diplomatice vi-1 prezintă 
astăzi și poporul român, care, sub 
conducerea dumneavoastră, a dat 
Europei și lumii exemplul unei 
națiuni curajoase, iubitoare de pace 
și libertate, conștientă de demnitatea 
sa intrinsecă, precum și de necesi
tatea cooperării cu celelalte po
poare.

Acceptînd Premiul Internațional al 
Relațiilor Diplomatice, domnule pre
ședinte al Republicii Socialiste Româ
nia, încurajați puternic pe toți 
aceia care, ca dumneavoastră și ca 

noi, doresc ca Anul 2000 să deschidă 
porțile unui viitor mai uman, mai 
drept, în condițiile unei păci pe care 
nici o ființă umană, demnă de acest 
nume, nu'»o va putea combate.

Cuvîntul rostit de prof. Francis
Domnule președinte al Republicii 

Socialiste România,
Politica dumneavoastră consecven

tă. devotamentul neobosit pentru 
idealul absolut de pace și fraterni
tate întrunesc, incontestabil, asenti
mentul generației mele, care, avînd 
fericirea de a nu fi cunoscut al doi
lea război mondial, nu dorește ca 
un nou.- cataclism distrugător să se 
.abată asupra Europei si lumii în
tregi.

întîmplarea a făcut ca, lntr-una 
din numeroasele lecturi consacrate 
țării și operei dumneavoastră, o fra
ză să-mi rețină. în mod deosebit, 
atenția. Ați scris-o. domnule pre
ședinte, din toată inima. O frază 
plină de speranță : „Știm că lumea 
de mîine — pentru care am luptat și 
luptăm și acum — va fi o lume a 
egalității între toate națiunile, o 
lume a prieteniei și colaborării fră
țești între popoare. Nimic nu poate 
împiedica realizarea acestei aspirații 
a umanității".

Cită dreptate aveți și ce frumoasă 
este această speranță !

Dumneavoastră sperați și activați 
în acest sens, cu atît mai mult cu 
cît scopul final merită, fără îndoială, 
eforturi susținute.

încrezător în acest înalt ideal, ați 
promovat o politică națională și in
ternațională pe măsura aspirațiilor 
dumneavoastră umaniste. Scrierile 
și declarațiile dumneavoastră sînt 
străbătute în întregime de această 
aspirație umanistă, subliniată de 
dumneavoastră, domnule președinte. 
„România a acționat și continuă să 
acționeze cu toată hotărîrea pentru 
înfăptuirea securității europene".

Ați indicat obstacolele care stau în 
calea păcii : arsenalul de arme nu
cleare și clasice care se găsesc atît 
într-o parte, cît și în cealaltă a Eu
ropei noastre. Umanistul care sînteți 
a condamnat „acest pericol mortal 
pentru toate popoarele, pentru exis
tența civilizației, a vieții însăși pa 
continentul nostru și în lumea în
treagă".

Acest umanism care se dezvoltă 
prin acțiunea, gîndirea și opera pre
ședintelui României de azi își află 
rădăcinile In profunzimile istoriei 
națiunii române, care a dat naștere 
atâtor artiști, scriitori, poeți, muzi
cieni și filozofi aparținînd civiliza
ției europene. Fiu al acestei na
țiuni, domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu, dumneavoastră întruchi
pați aspirațiile ei de viitor.

încă din antichitate, supus în mod 
tragic pretențiilor imperiale, acest 
pămînt românesc a știut să-și păs
treze specificitatea în ciuda vicisitu
dinilor istoriei. în ciuda vicisitudini
lor sau tocmai datorită lor ? între
barea este importantă deoarece va
loarea intrinsecă a unui popor poate 
fi apreciată și în lumina dificultăți
lor pe care le traversează. în .acest 
sens — și nu este vorba de nici o 
măgulire, ci' de o simplă constatare
— trebuie adus omagiu națiunii ro
mâne care, de-a lungul secolelor, a 
știut să-și conserve limba atît de 
apropiată de a noastră, cultivîndu-și 
tradițiile și preamărind spiritul de 
libertate și dreptate.

Istoria României poate să fie pri
vită ca un simbol al ideii europene 
contemporane. într-adevăr, consti
tuind obiectul intențiilor acapara
toare ale imperiilor otoman, austriac 
și țarist. înconjurată de vecini de 
culturi diferite. România a reușit 
să-și construiască, cu răbdare, uni
tatea sa națională și să-și salvgarde
ze demnitatea, în ciuda adversităților 
politice, militare și diplomatice.

în multe privințe, mersul Europei 
către unitatea sa — o unitate sus
pectată de către puteri, temută de 
către unii, combătută de către alții
— se aseamănă evoluției istorice a 
poporului român. Dumneavoastră, 
domnule președinte, v-ați pronunțat 
pentru o Europă unită, bazată pe 
respectul particularităților culturale 
și sociale ale țărilor care o compun.

Pămînt al păcii în sinul acestor 
Balcani care au fost odinioară sino
nimul butoiului cu pulbere și al 
războaielor de frontieră ; pămînt al 
latinității într-un ocean de alte 
culturi, ele însele respectabile ; pă-

Vă mulțumim pentru toate aces
tea, domnule președinte.

Trăiască curajoasa națiune româ
nă ! Trăiască prietenia între popoare 
și pacea in Europa și în lume !

Dessart
mint al deschiderii și cooperării in
ternaționale ; România te uimește, 
te interesează, te pasionează, te se
duce. Cine ar putea rămîne indife
rent față de ea ?

Un popor prietenos și primitor — 
o cultură născută și dezvoltată pe 
pămîntul vechii Dacii — un pod 
între Orient și Occident — pe scurt, 
o mînă prietenoasă — a dumnea
voastră, domnule președinte — iată 
cum apare România omului de co
municație și dialog care încerc să 
fiu, atît pe plan universitar, cît și 
filozofic.

Din fericire, această viziune aproa
pe poetică — dar realistă — este ac
ceptată în Europa occidentală și în 
alte părți ale lumii. O mărturie în 
acest sens, o constituie unanimitatea 
manifestată de conducerea Institu
tului de Relații Diplomatica în ju
rul numelui dumneavoastră, atunci 
ci nd el a fost pronunțat pentru o 
distincție care omagiază pe cei mai 
buni apărători ai păcii și coope
rării.

Acest interes pozitiv față da 
România l-am regăsit printre stu
denții mei — viitori absolvenți uni
versitari. originari din Europa și din 
numeroase țări în curs de dezvol
tare. Atunci cînd. câteodată, apar 
neîncrederea și suspiciunea, evo
carea numelui României unor spi
rite tinere și dinamice trezește in
teres. deschidere, încredere.

Dezvoltarea socială și economică 
a Republicii Socialiste România a 
fost, de asemenea, constatată de 
către observatori eminenți din toate 
țările și de toate orientările ideolo
gice. Avînd plăcerea deosebită de a 
reveni în România, după zece ani, nu 
pot decît să dau dreptate acelora 
care subliniază importanța și con
stanța evoluției și avîntului acestei 
țări.

Atunci cînd popoarele se cunosc, 
ele se pot înțelege, stima șl conlu
cra pentru idealurile lor comune. 
Comunicația, informația, educația 
constituie factori de neînlocuit pen
tru asigurarea unui viitor de pace 
și de înțelegere între popoare.

Sublinierea complementarității cul
turilor popoarelor din Europa nu 
poate decît să sprijine concretizarea 
cît mai grabnică a idealurilor dum
neavoastră. Institutul de Relații Di
plomatice și Institutul de înalta 
Studii Economice sînt conștiente de 
aceasta. Avem în vedere realizarea 
unui nou proiect : acela de a orga
niza, la Bruxelles — oraș privit din 
ce în ce mai mult drept capitală a 
Comunității Europene și sediul pre
ferat de către numeroase organizații 
internaționale — un colocviu care 
ar putea avea ca temă : „România, 
pămînt al Europei și al latinității", 
în cadrul căruia să fie evidențiate 
atît contribuția culturală românească 
la istoria europeană, cît și politica 
actuală de pace promovată de către 
președintele României.

Această perspectivă concretă vă 
va permite, domnule președinte, să 
constatați că Institutul de Relații 
Diplomatice nu consideră această 
ceremonie ca o finalitate, ci ca în
ceputul unei cooperări mai strînsă 
care își propune să extindă. în opi
nia europeană și internațională, 
imaginea idealului dumneavoastră și 
al tării unde el se realizează zi de zi.

De asemenea, noi dorim să aducem 
un omagiu rolului pozitiv și activ 
pe care îl are personal doamna Elena 
Ceaușescu. prin modul cum știe să 
îmbine remarcabilele sale calități 
științifice cu voința de promovare a 
păcii. Legînd cercetarea științifică 
cu o abordare pozitivă a rela
țiilor internaționale, doamna Elena 
Ceaușescu a contribuit, totodată, la 
făurirea imaginii dinamice a Româ
niei în lume.

Nu voi avea pretenția, domnule 
președinte, să vă felicit pentru 
distincția care vă este înmînată 
acum. Nu voi face decît să vă mul
țumesc simplu, dar din toată inima, 
pentru ceea ce faceți astăzi și veți 
face mîine pentru ca generația mea 
să se bucure de pace.

Vă mulțumesc, domnule pre
ședinte.
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Problemele actualității economice
in dezbaterile din învățămîntul

politico-ideologic
Dintre problemele de stringentă 

actualitate cu care se confruntă în
treprinderea de utilaj tehnologic din 
Buzău, pe „lista de priorități" se află 
asigurarea unui echilibru optim în
tre calificarea personalului munci
tor și nivelul înalt al înzestrării teh
nice, al tehnologiilor. Formele, mo
dalitățile folosite în scopul perfec
ționării pregătirii profesionale a 
muncitorilor, inginerilor, tehnicieni
lor și economiștilor sînt dintre cele 
mai diferite. Nu le vom analiza în 
articolul de față. Vom sublinia, in 
schimb, legătura fundamentală ce 
există între aceste forme și modali
tăți de ridicare a calificării și ca
litatea invățămîntului politico-ideo
logic.

— Competența profesională, spu
nea un inginer din această întreprin
dere, Constantin Elenciu, este o 
problemă cu deschideri largi. Un 
muncitor sau un inginer nu poate fi 
azi competent dacă nu este un spe
cialist în stare să țină pasul cu 
timpul în care trăim, cu societatea pe 
care o făurim. Prin urmare, munci
torului, inginerului sau oricărui alt 
specialist i se cere să fie o personali
tate complexă, să întrunească un an
samblu armonios de valori ; i se cere 
să aibă o temeinică pregătire teh
nică, economică și culturală, pregă
tire ce nu poate fi nici complexă, 
nici eficientă dacă nu are la bază o 
conștiință politică înaintată.

Am redat această < 
pentru că exprimă 
mai ales, pentru că 
de spirit existentă 
prinderii buzoiene. 
muncitori, cu ingineri, 
Ne-am convins că cei mai multi în
țeleg în profunzime sensurile și sem
nificațiile corelației dialectice dintre 
ridicarea calificării profesionale și 
pregătirea politică. Dealtfel, nu
meroase argumente faptice vin în 
sprijinul acestei afirmații. Să notăm 
că la cursurile de învățămînt politic 
și ideologic se înregistrează o frec
vență bună. Să mai notăm că la cele 
mai multe dezbateri este mare nu
mărul cursanților care fac dovada 
unei participări active. Și să notăm 
că cei mai mulți dintre cursanți ci
tesc bibliografia recomandată, își fac 
conspecte, unii făcîndu-și o obișnuin
ță și din a-și dedica o parte din 
timpul lor liber studiului în cabine
tul de documentare politico-ideo- 
logică.

De la secretarul adjunct cu pro
bleme de propagandă al comitetului 
de partid din întreprindere, Joița 
Baciu, am aflat că preocupările 
pentru buna desfășurare a învăță- 
mîntulul politico-ideologic se înscriu 
cu precădere pe linia ridicării cali
tății dezbaterilor, a promovării unui 
dialog deschis, activ și eficient.

— Desigur, ne-a spus interlocu
toarea noastră, principala răspundere 
în îndeplinirea acestui obiectiv revi
ne comitetului de partid, organiza
țiilor de bază din secții și ateliere, 
care conduc nemijlocit întreaga acti
vitate de pregătire politică. Dar fac- 
torul-cheie este propagandistul. Prac
tica arată că utilitatea dezbaterilor, 
eficiența lor depind în mod fun
damental de competența propagan
distului, de felul 
(sau nu rueșește) 
vărat organizator 
grupei de studiu 
tire răspunde.

Uneori nu reușește. Am participat 
la o dezbatere în cadrul secției uzi
naj șl am întîlnit, aici, un propagan
dist care nu a înțeles nici in ce 
constă rolul lui și nici care îi sînt 
răspunderile. De fapt, expresia 
„dezbatere" nu are legătură cu acti
vitatea la care am fost prezenți. Deși 
tema anunțată — „Munca ideologică 
și politico-educativă; răspunderile ce 
revin în această privință organelor 
și organizațiilor de partid din do
cumentele Conferinței Naționale" — 
oferă numeroase și complexe subiec
te pentru o foarte utilă și interesan
tă dezbatere. Deși, în încheiere, pro
pagandistul a ținut să sublinieze : 
„Am participat la o dezbatere care 
și-a atins scopul ; plecăm de aici cu 
învățăminte ce ne vor fi de folos la 
locurile noastre de producție".

Aici, în grupa de învățămînt 
politico-ideologic din cadrul secției

uzinaj, nu a avut loc o dezbatere în 
adevăratul înțeles al cuvîntului. Dar 
să lăsăm faptele să vorbească.

Mai întîi, propagandistul a reamintit 
tema. Apoi a scos dintr-un dosar 
un teanc de foi dactilografiate și a 
început să citească. Cursantii au as
cultat, mai mult de o jumătate da 
oră, un referat lung, cu fraze greoaie, 
plin de generalități ; un referat ce 
nu făcea nici un fel de referire la 
realitățile, la problemele concrete 
din întreprindere, din colectivul sec
ției uzinaj. Cind propagandistul, 
după ce a terminat de citit, a anun
țat cu glas solemn : „Urmează 
dezbateri !“, în sală s-a așternut o 
tăcere apăsătoare. Propagandistul a 
insistat : „Urmează dezbateri. Vă rog 
să vă înscrieți la cuvint". A repetat 
de mai multe ori invitația. în sfîrșit.

La întreprinderea 
de utilaj tehnologic 

din Buzău

tv

bun cumpărătorii ne 
in acest fel vom avea 

vom avea deci de lucru.

opinie nu numai 
un adevăr, ci și, 
definește o stare 
în cadrul între- 
Am discutat cu 

cu maiștri.

care reușește 
devină un ade- 
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cere cuvîntul un controlor tehnic de 
calitate. Dar nu spune nimic. Repe
tă cîteva fraze generale din refera
tul pe care l-a ascultat. Din nou 
tăcere. Se mai anunță o înscriere la 
cuvint : frezorul Ion Anghel. Spune 
vorbe pornite din inimă și trecute 
prin filtrul unei minți âgere, de
prinse să gîndească. Povestește o 
întîmplare : „Mă chinuiam cu o pie
să. Nu ieșea cum îmi place mie. Că 
eu, pînă nu-mi place o piesă din 
toate punctele de vedere, de la func
ționalitate la aspectul exterior, nu-i 
dau drumul spre banda de montaj. 
M-a văzut un coleg. A venit lingă 
mine, s-a uitat cum lucrez, a zimbit 
și mi-a zis : «Las-o mai ușor, nene 
Anghele, că doar mașina pentru care 
faci piesa asta ară, nu zboară»-. Ce 
i-am răspuns nu mai are importanță 
acum. Are, in schimb, importanță 
faptul că își fac loc în colectivul nos
tru și astfel de mentalități. Dacă 
discutăm despre răspunderile ce 
revin organelor șl organizațiilor de 
partid privind perfecționarea muncii 
ideologice și politico-educative, apoi 
eu cred că această discuție nu are 
sens să fie purtată doar in termeni 
generali ; ea trebuie să înceapă de la 
răspunderile organizației .-noastre de 
partid în lupta cu mentalitățile dău
nătoare de care ne mai lovim în co
lectivul nostru".

Această idee a fost susținută șl de 
șeful secției, inginerul Costel Con- 
stantinescu. El s-a referit la cerința 
ca firma fabricii să fie mai mult 
și mai bine scoasă în evidență în 
cadrul activității politico-educative. 
„Fiecare utilaj pe care îl realizăm în 
întreprinderea noastră, a spus el, 
are înscrisă firma uzinei. Dacă uti-

lajul e 
căuta ; 
menzi, 
crește veniturile noastre ; altfel vom 
fi ocoliți și acest fapt se va solda cu 
diminuarea retribuției fiecăruia din
tre noi. Este necesar să găsim, in ca
drul activității politico-educative pe 
care o desfășoară organizația noastră 
de partid, forme eficiente, argumente 
convingătoare pentru ca relația din
tre retribuție și muncă să fie înțe
leasă in spiritul documentelor ple
narei din martie a Comitetului Cen
tral al partidului".

Aici s-a pus punct. Deși abia de 
aici înainte ar fi trebuit să înceapă 
dezbaterea. Propagandistul ratase 
prima șansă de a stimula un dialog 
activ cu membrii grupei. Referatul 
pe care l-a prezentat nu era prin 
nimic activizator. Cele două luări de 
cuvint, a șefului secției și a frezo
rului Ion Anghel, i-au dat o .nouă 
șansă. Dar a ratat-o și pe aceasta. 
Dacă el ar fi fost bine pregătit, dacă 
ar fi reușit să întrețină cu idei, cu 
intervenții interesante, cu precizări 
oportune „focul discuției", am fi 
asistat la o dezbatere care să-și fi 
atins intr-adevăr scopul. Așa însă, 
numai propagandistul a crezut că a 
condus o dezbatere ; și nu orice fel 
de dezbatere, ci una... eficientă.

Am cunoscut, în cadrul întreprin
derii de utilaj tehnologic din Buzău, 
propagandiști cu viziune clară asupra 
muncii lor, asupra răspunderilor ce 
le revin. Iată, Cornel Săvescu, Ga
briel Mirică, Argel Stănilescu, Petruș 
Constantin sînt dintre acei propa
gandiști care, prin temeinica lor 
pregătire, conduc cu pricepere dezba
terile, dau răspunsuri competente 
la întrebările ce Ie sînt adresate, des
coperă și explică pe înțelesul 
cursanților legăturile existente între 
conțintul de idei al temelor progra
mate și realitățile din colectivul lor 
de muncă. Experiența lor și a altora 
rămîne însă în cadrul restrins al gru
pelor de studiu. Așa-zisa dezbatere 
din secția uzinaj arată că sint ne
cesare acțiuni metodice care să fie 
organizate la nivelul comitetului de 
partid — dezbateri model, schimburi 
de experiență etc. — pentru ca fie
care propagandist să învețe, pornind 
de la stilul de muncă al celor cu re
zultatele cele mai bune, cum să-și 
organizeze activitatea, cum să condu
că practic dezbaterile într-o grupă de 
învățămînt politic. Pentru că nu este 
de admis ca într-o întreprindere bine 
organizată, cu oameni dornici să-și 
lărgească orizontul pregătirii politice, 
bunele intenții privind ridicarea ca
lității dezbaterilor să se lovească de 
inerția și lipsa de răspundere a pro
pagandistului, care are menirea să 
fie nu frînă, ci factor dinamizator.

vor 
co
vor

Adrian VASIEESCU 
Stelian CHIPER 
corespondentul „Sclnteii*

Bogatul afiș pe care Teatrul Na
țional „Vasile Alecsandri" din Iași 
îl oferă spectatorilor în această sta
giune cuprinde un număr aprecia
bil de piese românești, alături da 
altele din dramaturgia altor țări, 
ansamblul constituind un program 
ce se înscrie într-o arie tematică 
largă, predominant contemporană, 
întîlnim pe acest afiș spectacole 
recente („Drumuri și răscruci" de 
Paul Everac, „Puterea și Adevărul" 
de Titus Popovici) alături de altele, 
a căror premieră a avut loc in sta
giunile trecute (cu piese de Nelu 
lonescu, Constantin Popa și Mircea 
Radu Iacoban) demonstrînd, prin 
longevitatea lor, interesul legitim 
al publicului pentru creația origi
nală inspirată din problematica so
cială și morală a realității noastre 
de azi. „Vînătoarea de rațe" de A. 
Vampilov, alături de „Tot ce avem 
mai sfînt" de Ion Druță, „Noaptea 
tăcerii, noaptea singurătății" de 
Robert Anderson, ca și „însemnările 
unui nebun" după Gogol sau 
„Jacques Fatalistul" după Diderot, 
de Dan Nasta, completează reper
toriul ; cu precizarea, necesară, că 
uneie dintre aceste spectacole se 
reprezintă in sala Studio (un ad
mirabil spațiu teatral adecvat unui 
dialog direct, de intimitate, cu un 
public restrins), aceasta îngăduind 
valorificarea resurselor interpreta
tive ale teatrului,

O întrebare se naște, desigur, la 
capătul acestei enumerări : dar 
clasicii ? Lipsesc, într-adevăr. din 
bogata tablă de materii a progra
mului teatral ieșean opere de an
vergură din tezaurul de' valori al 
dramaturgiei naționale și univer
sale, pe temeiul cărora se constru
iește orizontul cultural al genera
țiilor succesive de spectatori. Să 
sperăm că această problemă, deloc 
neglijabilă, își va găsi rezolvarea 
în viitorul apropiat în proiectele de 
repertoriu aflate acum în discuție.

Este binevenită ideea de a-1 oma
gia pe Ion Sava într-un spectacol 
complex, care să înfățișeze perso
nalitatea proteică a marelui om de 
teatru român (dramaturg, regizor, 
scenograf, teoretician, animator, 
inițiator al unor direcții importan
te ale teatrului româneșc contem
poran) aici, la Iași, unde Sava și-a 
desfășurat o parte însemnată a ac
tivității sale. A o face într-un spec
tacol, și nu doar într-o conferință 
comemorativă, înseamnă, desigur, 
a omite obligat unele laturi ale 
acestei multilaterale personalități, 
dar, în același timp, a o face mai 
apropiată • publicului prin vizuali
zarea și materializarea unora din
tre ipostazele și ipotezele sale 
creatoare. în ceea ce-1 privește pe 
apreciatul regizor de film Mirel 
Ilieșiu, debutul său tirziu în teatru, 
cu acest spectacol „Față în fată cu 
teatrul" (la care semnează scena
riul, regia și ilustrația muzicală), 
are caracterul unei profesiuni de 
credință. Credința în puterea tea
trului de a re-crea viața, după le
gile sale proprii, credința in pu
terea vieții de-a alimenta teatrul ca 
artă a comunicării interumane, dar 
și de a respinge acel teatru care, 
încercînd să imite stîngaci viata, îi 
denaturează adevărul, trădindu-se 
pe sine. Sub motoul „Am vrut, 
într-un imn adus vieții... să-mi 
realizez cele două viziuni : cea de

viață șl cea teatrală* (I. Sava), Mi- 
rel Ilieșiu a construit un scenariu, 
reunind farsa „Lada", tragi-come- 
dia „Iov", precum și considerații 
teoretice din conferințe și articole, 
integrind totul pe axa unică a mo
nologului „Paricidul". A obținut 
astfel un succint compendiu al idei
lor despre teatru ale lui Ion Sava in
tr-o formă vie, atrăgătoare, teatra
lă ea însăși. Procedeul a ingenios,

Miriam Răducanu). în „Lada", 
poezia inefabilă a cuplului „real" 
Romeo și Julieta (Cătălin Ciornei 
și Doina Deleanu) pune într-o lu
mină mai puternică ridicolul unor 
mentalități și modalități de teatru 
învechite, cultivate în teatrul bur
ghez, satirizate cu finețe de Ion 
Sava și valorificate scenic de Vio
leta Popescu și Dan Werner, ală
turi de Adrian Tuca, Florin Mir-

Personalitatea
institufiei teatrale
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și, chiar dacă, pe alocuri, articula
țiile scenariului sint cam șubrede, 
jocul „de-a teatrul ca realitate" și 
„de-a viața trăită teatral" creează 
o nouă convenție in care publicul 
se prinde, participînd cu interes la 
această lecție despre teatru lipsită 
de didacticism. în dublul rol al 
Antonescului și al Actorului (ambi
valență uneori derutantă). Teofil 
Vîlcu se adresează direct, firesc, cu 
un aer complice dezinvolt și cap
tivant, publicului, demonstrînd și 
remontînd în fața acestuia meca
nismul actului teatral, ridiculizînd 
în numele autorului convențiile ră
suflate, situațiile neverosimile. 
Punctele forte ale spectacolului sînt 
cele două piese intr-un act, în care 
raporturile de interferență și de 
respingere dialectică dintre viată și 
teatru se materializează in situații 
revelatoare cu participarea unora 
dintre cei mai valoroși actori ai 
teatrului (ajutați de colaborarea cu

cea, Valeriu Bobu și alții. în „Iov", 
fina parodie a diverselor stiluri 
teatrale culminează în mica biju
terie de artă actoricească „Stil 
M.H.A.T." realizată de Sergiu Tu- 
dose. Se impun, de asemenea, in 
scurte apariții Cornelia Gheor
ghiu, Despina Marcu, Dan Aciobă- 
niței și, desigur, Dionisie Vitcu in 
rolul „Bărbatului", printr-un joc 
ușor detașat, marcind ambiguita
tea pirandelliană a personajului, 
fără a evita însă o anume monoto
nie datorată unor inconsecvențe în 
îndrumarea regizorală. In ciuda 
unor decalaje de ritm și substan
ță, spectacolul — căruia scenogra
fia lui Constantin Russu i-a oferit 
un spațiu sugestiv și stimulator în 
reliefarea ideilor — aduce o con
tribuție prețioasă în dezbaterea 
fenomenului teatral contemporan, 
evidențiind imensele disponibili
tăți ale colectivului actoricesc ie
șean.

Calitatea actorilor constituie, de 
altfel, principala forță a institu
ției ieșene, fapt confirmat în nu
meroase alte spectacole. în „Pu
terea și Adevărul" — piesa lui Ti
tus Popovici ce-și reafirmă vala
bilitatea, la mai bine de zece ani 
de la premieră, ca o profundă me
ditație despre condițiile democra
ției socialiste — Teofil Vîlcu rea
lizează cu vigoare, sobrietate și 
tensiune interioară figura lui Pa
vel Stoian, alături de Constantin 
Popa (Petre Petrescu), Petru Ciu- 
botaru, Adrian Tuca, Cătălin Cior
nei, într-un spectacol lucrat cu 
seriozitate de Nicoleta Toia (sce
nografia : Andreea Iovănescu, dar 
cu goluri de ritm și de tensiune, 
cu stîngăcii tehnice surprinzătoare.

O remarcabilă capacitate de 
analiză psihologică și de exprima
re nuanțată a unor variate stări 
și evoluții interioare demonstrea
ză Sergiu Tudose și Violeta Po
pescu în piesa „de cameră" 
„Noaptea tăcerii, noaptea singură
tății (scurtă poveste a unor sufle
te în derivă, cu destule complica
ții artificiale, dar mizînd pe sen
sibilitatea genuină a publicului) de 
Robert Anderson — sub îndruma
rea de fină intuiție a Nicoletei 
Toia, în spațiul studioului adecvat 
de Andreea Iovănescu. L-am re
văzut pe Sergiu Tudose in rolul 
complex al lui Zilov din „Vînătoa- 
rea de rațe" de A. Vampilov (spec
tacol viguros articulat și precis 
desenat de Nicolae Scarlat, în 
scenografia Măriei Miu) realizînd 
cu reală maturitate universul in
terior al acestui abulic aspirant 
snre sublim și frumos, nestatornic 
Don Juan de provicie, tip tragico
mic de mare profunzime.

Calitatea actorilor e hotărîtoare și 
într-un spectacol ca „Hardughia" de 
Mircea Radu Iacoban. Aici, fie
care personaj e un tip și actorii 
au dovedit că știu să schițeze, din 
cîteva trăsături, tipuri veridice, 
bine diferențiate. Și tot calitatea 
actorilor — mai ales a actriței in
terprete a rolului principal — e 
hotărîtoare și pentru „Cum s-a 
făcut de-a rămas Catinca fată bă- 
trînă", spectacol care se joacă de 
cîțiva ani buni, fără a epuiza in
teresul publicului, datorită adevă
rului de viață, firescului omenesc, 
pledoariei pentru o înaltă tinută 
morală a omului de azi și, totoda
tă, interpretării pline de farmec, de 
o mare mobilitate interioară și ex
presivă, de o simplitate și un 
aplomb cuceritor în comunicarea 
cu publicul, realizată de Despina 
Marcu, în regia lui Eugen Todoran 
și scenografia 
Vasile Rotaru.

Numai spațiul 
rea, aici, a mai 
actori care conferă prin talentul și 
dăruirea lor ținută și valoare spec
tacolelor colectivului ieșean. încă un 
argument în) plus pentru prezența 
în repertoriu a unor opere drama
tice de anvergură și complexitate, 
care să pună in valoare și, in ace
lași timp, să fie puse in valoare 
de înzestrații actori ai trupei Na
ționalului ieșean, consoiidind per
spectiva umanistă a prestigiosului 
său program educativ

funcțională a lui

a împiedicat cita- 
multor nume de

Margareta BĂRBUȚA
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Inițiative publicistice
Și in recentul său 

număr, pe aprilie, re
vista Ateneu își con
firmă ținuta publicis
tică, dorința de a se 
distinge ca o voce 
specifică. Substanțial 
ca de obicei, lunarul 
atrage atenția de data 
aceasta și prin noi 
inițiative publicistice 
cu tentă omagială. în 
cuprinsul său se inau
gurează astfel Biblio
teca Ateneu, prin pu
blicarea într-o fidelă 
versiune franceză (da
torată regretatului M. 
Bantaș) a poemului 
nepereche al literatu
rii noastre : Luceafă
rul. Gestul e semnifi
cativ și, firește, anga- 
jant pentru noii au
tori care vor fi lansați 
prin tipărirea lor in 
această „bibliotecă", 
în același număr, prin

care ss aniversează șl 
împlinirea a 60 de ani 
de la apariția primu
lui număr al Ateneului 
cultural, sînt de reți
nut notațiile sintetice, 
pertinente ale lui Pe
tru Filioreanu intitu
late Grigore Tabacaru 
— reprezentant de 
seamă al gîndirii pe
dagogice și psihologice 
românești. Amplu, or
ganizat pe multiple 
axe ideatice, portretul 
creionat aici convinge 
prin caracterul sobru, 
riguros al demonstra
ției, prin capacitatea 
de a releva actualita
tea ideilor acestui pe
dagog de excepție. Un 
grupaj de note biobi
bliografice, precum și 
o suită de referințe, 
opinii și cugetări din 
și despre opera lui

Grigore Tabacaru în
tăresc simțitor aceas
tă impresie. Cîteva 
considerații — aplicate 
și pătrunzătoare în 
același timp — ale Is
toricului literar Ale
xandru Piru despre 
romanul lui Constan
tin Toiu. „însoțitorul" 
(carte distinsă cu pre
miul Uniunii scriitori
lor), interesantele pre
cizări ale lui Lucian 
Valea despre Adevă
ratul debut al lui Ma
rin Preda (în supli
mentul „Caiete boto- 
șănene"), un interviu 
cu Nichita Stănescu, 
precum și inci tenta 
anchetă despre 
sele scriitorului 
din provincie", 
stituie tot atîtea 
te de atracție i 
cititor.

„Șan-
1 tînăr 

con- 
punc- 

pentru

PetrlngenaruAdrian
va face un mai mare 
efort in viitor pentru 
a citi și interpreta co-

rect și opiniile altora. 
Așa e logic, așa e mo
ral I Numai astfel se 
pot evita, vorba lui

A. P., „subiectivitățilo 
arogante, penibile".

C. STANESCU

Un
Prin patrimoniul ar

tistic bogat pe care-1 
adăpostește. Muzeul 
de artă din Ploiești, 
alături de un intere
sant muzeu de istorie 
(cu renumita-i colec
ție de ceasuri), de 
Casa memorială „Ni- 
colae Grigorescu" din 
Cîmpina, se înscrie 
printre obiectivele cul
turale de priită im
portanță ale județului 
Prahova.

Peste 2 000 de piese 
de pictură, sculptură, 
grafică și arte deco
rative apartinind
colelor XIX și XX 
fac parte din zestrea 
muzeistică a acestui 
obiectiv cultural, 
se reunite intr-o 
dire monumentală 
însăși monument
arhitectură româneas
că. cu o bogată isto-

se-

muzeu ocolit?

NOTE DE LECTURĂ

Opera de artă și cultivarea
naturii umane

o
în „Săptămîna cul

turală a Capitalei" (nr. 
16), regizorul Adrian 
Petringenaru se întrea
bă retoric dacă 
înviat Caion ?“. 
torul ’ crede 
descoperi pe 
niatoruil lui 
ragiale printre 
ticipanții la dezbaterea 
„De la literatură 
film", publicată 
„Scîntela". Pentru 
dificarea cititorilor re
producem citatul pre
zentat de A.P. (care se 
erijează în paznic al 
unor reputații de ni
meni puse la îndoială 
in dezbaterea aminti
tă) ca probă zdrobi
toare a „defăimării"

„A
Au-
re-a-1

calom-
I.L. Ca- 

par-

la 
in 
e-

răstălmăcire

® Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 19,30.
O Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Horia Andrcescu. 
Solistă : Marine lasvilli (U.R.S.S.) — 
19.
® Radloteleviziunea Română (str. Nu
ferilor, 14 68 00) : Concert simfonic. 
Dirijor : Paul Popescu — 19,30.
O Opera Română (13 18 57) : Chopinia- 
na, Bolero, Carmen — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Sil
via — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ferma — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Voluptatea onoarel — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) ; Fl'uturl, flu
turi — 19,30.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 OS) : Mî- 
rîiala — 20.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Ha
rold și Maude — 19,30.

marelui dramaturg : 
„Se poate întimpla — 
scria criticul M. Ior- 
gulescu în intervenția 
sa — ca după lucrări 
literare de valoare 
medie să se realizeze 
filme mai bune decît 
după mari opere ; în- 
ghițitorul de săbii 
(după Sahia si Brăes- 
cu) șl Năpasta (după 
Caragiale) sînt edifica
toare in acest sens, cu 
atît mai mult cu cit 
ambele aparțin acelu
iași regizor : unui bun 
regizor, trebuie spus". 
Nu-ti trebuie cine știe 
ce perspicacitate, ci 
doar o minimă ones
titate spre a pricepe

sensul corect al aces
tei fraze : „Inghițito- 
rul de săbii", film ce 
are la bază opere lite
rare de valoare medie 
(Brăescu-Sahia) este 
mai bun decît Năpas
ta, film realizat după 
o mare operă (piesa 
lui I. L. Caragiale). De 
unde a dedus A.P. 
minimalizarea lui I.L. 
Caragiale ?! Excluzînd 
din discuție reaua cre
dință care poate con
duce la fabricarea de 
sensuri imaginare de 
dragul unor prejude
căți al căror substrat 
ne scapă, nu ne răm.1- 
ne decît să sperăm că

pie- 
clă- 
(ea 
de

rie) ridicată In cen
trul orașului Ploiești. 
De la lucrări aparți- 
nind picturii secolului 
XIX la creații repre
zentative pentru per
sonalități de frunte 
ale artei românești, 
cum sint Nicolae Gri
gorescu. loan Andre- 
escu, Ștefan Luchian, 
de la pictura româ
nească interbelică — 
ilustrată prin valoroa
se creații semnate de 
Th. PaJlady, Gh. Pe- 
trașcu, N. Tonitza, Șt. 
Dimitrescu. I. Iser, Fr. 
Șirato, J. Al. Steriadi, 
Lucian Grigorescu. D. 
Ghiață, Al. Ciucuren- 
cu — la arta unor 
zreatori contemporani, 
printre care am amin
ti doar sculpturile 
maeștrilor Ion Jalea 
și Ion Irimescu, Mu
zeul de artă din Plo-

iești oferă, succint, o 
adevărată istorie a 
artei românești prin 
exemplarele de înaltă 
calitate artistică.

Iată de ce trezește 
cel puțin nedumerirea 
faptul că, spre deose
bire de Muzeul de is
torie din Ploiești sau 
de Casa memorială 
„Nicolae Grigorescu" 
din Cîmpina, Muzeul 
de artă din Ploiești, 
situat în centrul ora
șului. pe Șoseaua na
țională E 15. nu ests 
considerată de oficiile 
de turism drept obiec
tiv turistic, fiind, ca o 
consecință directă, o- 
colit de circuitele tu
ristice care i-ar putea 
face mult mai larg 
cunoscut patrimoniul 
de reală valoare artis
tică.
Marina PREUTU

Prețul „demitizării
Cîteva glndurl judi

cioase despre „condi
ția solemnității" pu
blică revista Argeș 
(nr. 4) sub semnătura 
lui Corneliu Marcu : 
„Cum ar fi, să zicem, 
Ștefan cel Mare, jucat 
în blugi ? Poate ar fi 
interesant, dar la ce 
ne-ar folosi experien
ța ? N-ar fi oare prea 
scump plătită această 
experiență ? Avem, 
oare, voie să demiti- 
zâm, să desacralizăm 
în felul acesta, in de
șartă speranță a mo-

dernitățil 1 
ar arăta 
la fluier 
o doină 
îmbrăcat 
runeînd 
cînd fluierul în tavan, 
făcînd sărituri, căzind 
in șpagat ? Ce ar pier
de și ce ar ciștiga 
spectatorul la acest 
„număr" ? S-ar pier
de, în mod sigur, res
pectul pentru valori 
ale artei românești fi
nind de specificul na
țional al acestui popor 
în favoarea unei „re-

(...) Cum 
un cîntăreț 
interpreted 
românească, 

în blugi, a- 
din cînd în

prezentații" cu totul 
efemere. (...) în spec
tacolele noastre — de 
concurs sau nu — la 
sărbătorile noastre nu 
trebuie să lipsească o. 
solemnitate integra
toare, românească, o- 
bișnuită de veacuri in 
astfel de împrejurări", 
Sint opinii care meri
tă toată atenția. Cu 
deosebire din partea 
celor ce au răspunderi 
în domeniul activității 
cultural-artistice.

Prin cercetările sale 
din domeniul literatu
rii comparate, Alexan
dru Du(u a enunțat 
încă din scrierile ante
rioare ideea de menta
litate ca factor defini
toriu al fenomenului 
literar și al relațiilor 
sale, circulația lite
raturilor ținînd întot
deauna de modul 
particular de a gîndi 
și de a simți al unui 
popor. Dacă în unele 
studii 
zența 
(sau a unor întregi li
teraturi) în spațiul 
culturii române sau 
reconstituia cu minu
țiozitate medii cultu
rale, in cea mai recen
tă lucrare. Literatura 
comparată și istoria 
mentalităților (Editura 
„Univers"), realizează 
o cercetare teoretică, 
deosebit de incitantă, 
pornind de 
ziile sus 
studii.

Lucrarea 
amplă intro- 
gîndită ca o 
a problemei 
relațional-is-

urmărea pre- 
unor scriitori

la conclu- 
vizatelor

M. COSTEA

de față,

• Teatrul „Nottara” (59 34 03, sala 
Magheru) : Mizerie șl noblețe — 19,30; 
(sala Studio) : Pensiunea doamnei 
Olimpia — 19.
® Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) ; Haina cu două fețe — 19.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română” 
(13 13 00) : La Izvor de dor șl cîntec
— 18,30.
© Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45) : 
Dulcea Ipocrizie a bărbatului matur
— 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70)t
Somnoroasa aventură — 18.30.
© Teatrul „Ion Creangă” (50 26 55) : 
Vinovatul nr. 1—17; (la clubul Re
publica") — Recreația mare — 12.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Făt-Frumos din lacrimă — 18: (la 
Teatrul „Ion Vasilescu") : Punguța cu 
doi bani — 10.
• Circul București (110120) : Incre
dibil, dar... adevărat — 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Magie roșie — 19,30.

• Ansamblul de estradă a! Armatei 
(sala C.C.A., 13 60 64) : Veselia are cu- 
vintul — 19,30.

chema
e Escapada : SCALA (11 03 72) — 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18; 20, FEROVIAR
(50 51 40) — 9 ; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Trompetistul : PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© împotriva curentului : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
G Luptătorii din umbră ; TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
© Viraj periculos î CAPITOL (16 29 17) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, EXCEL
SIOR (65 49 45) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, GLORLA (47 46 75) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
® Cînd dragostea se întoarce : SALA 
MARE A PALATULUI — 17.15; 20.
© Văduva lui Montiel : SALA MICĂ 
A PALATULUI — 17,15; 20.

® Pruncul, petrolul ?i ardelenii :
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15.
• Mult mai de preț ® Iubirea : VIC
TORIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,45; 18; 20, FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
© Buletin de București : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 17,30; 19,30.
® Pe căi nelegale : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20, GRĂDINA 
FESTIVAL (15 63 84) — 20,30, GRĂDI
NA GLORIA (47 46 75) — 20,30.
• Raidul vărgat î GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30.
• întunericul alb : GIULEȘTI - 
15,15; 18; 20, COSMOS — 15,30; 17,30; 
19,30.
• Primăvară pentru o oră : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13.30.
© Șatra : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Ulzana, căpetenia apașilor : LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30, la gră
dină — 20,30.
0 Prăpastia de aur : COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30; 17,30; 19,30.

© Sutjeska î UNION (13 49 04) — 9.30;
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Vraciul î TOMIS (21 49 46) — 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20. CULTURAL
(83 50 13) - 9; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
© Drumul spre Rio : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Program de desene animate — 11; 
12,30; 16; Școala curajului III — 9; 
14; 17,30; 19,30 : DOINA (16 35 38).
• Domnul miliard : BUZEȘTI
(50 43 58) — 9; 11; 13,15; 17; 19.
® Familia trăsnită ; VIITORUL
(11 48 03) - 15,30; 17,30; 19,30.
@ Cariera mea strălucită : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19.30.
0 Tess : PACEA (60 30 85) — 15,30;
18,30.
0 Micul lord î VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, POPULAR 
(35 15 17) - 15; 17,15; 19,30.
© Un comando pentru apa grea : 
AURORA (35 04 66) - 9; 11,45; 14,30;
17; 19,45, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
12; 16; 19, MODERN (23 71 01) — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20.
© Sindromul : MIORIȚA (14 27 1 4) — 
9; 11.30; 14; 16,30; 19.

după o 
ducere, 
punere 
pe plan
toric (Istorici și com
paratiști), abordează 
într-un prim capitol 
problemele raportului 
opera literară-menta- 
lul colectiv, ca în cea 
de-a doua parte a 
cărții să ilustreze ex
cursul teoretic prin
tr-un alt raport, de 
astă dată o consecință 
a primului, forme de 
universalitate — mo
dele naționale.

într-o cercetare an
terioară (Explorări în 
istoria literaturii ro
mâne, 1969), Alexan
dru Duțu urmărea ra
portul carte-societate, 
în cea de acum duce 
mai departe studierea 
acestor factori inter
dependenți, discutînd 
„jocul nivelelor" men
tale (oralitate-scris, 
eveniment-durată lun
gă), „discursul men
tal" (raportul dintre 
esența ideatică națio
nală și influentele 
străine, „înțelepciu
nea dinăuntru-dina- 
fară"), structurile 
(„utilajul mental" sau 
în alte cuvinte studiul 
conceptelor și imagi-

nilor dominante într-o 
anumită epocă sau in 
cadrul unui anumit 
curent literar), clima
tul, imaginarul și ima
ginația etc.

După cum ușor se 
poate deduce din acest 
scurt rezumat al căr
ții, autorul concepe 
cercetarea literaturilor 
europene (în mod spe
cial) din punct de ve
dere comparatist pe o 
altă cale decît cea de
venită clasică, în care 
erau discutate în ex
clusivitate motivele 
comune, paralelismele, 
influențele, coinciden- 

etc. Modaiita- 
propusă de Ale

xandru Duțu nu igno
ră studiul influențelor 
și motivelor, de e- 
xemplu, dar pune în 
prim-pla'nul investi
gației studiul menta
lităților, realitate isto
rică și psiho-socială 
prin care se explică 
mai bine, mai convin
gător și mai exact re
lațiile comparatiste.

Metoda susținută de 
comparatistul român, 
nu numai în această 
cercetare, este condi
ționată de întinderea 
perioadei istorice pusă 
sub observație, struc
turile mentale dezvâ- 
luindu-se studiului 
perioadelor lungi și 
mai puțin istoriei li
terare aplecate asupra 
timpului scurt, asupra 
vieții unui scriitor, de 
exemplu. Sau în cu
vintele autorului : „Cu 
cit analiza se apleacă 
asupra unui răstimp 
mai lung, cu atît apar 
șansele de a arăta ce 
anume a persistat și 
ce s-a modificat în 
modul oamenilor de a 
gîndi, de a simți, de a 
se comporta".

Studiul istoriei men
talităților explică, din 
punct de vedere 
paratist, relațiile 
tre literaturi, în 
și în spațiu, dar
menul poate fi studiat 
și invers : atitudinile 
mentale fundamentale 
dezvăluie structurile 
care au susținut con
strucția acelor opere.

într-o lucrare din 
1973, Sinteză și origi
nalitate in cultura ro
mână, Alexandru 
Duțu, vorbind de mo
dele 
centua 
zantin
național. Și acum au-

com- 
din- 
timp 

feno-

ALEXANDRU DU
ȚU : „Literatura com
parată și istoria men
talităților", Editura 
„Univers".

culturale, ac- 
caracterul bi- 
al modelului

torul 
acestei 
cutînd 
tină 
postbizantine 
punct de vedere com
paratist, stabilind mai 
pregnant dificultățile 
cercetării, dificultăți 
ridicate de multitudi
nea limbilor în care 
sint exprimate aceste 
literaturi. Studierea li
teraturilor balcanice 
presupune nu numai o 
colaborare internați
onală, dată fiind mul
titudinea limbilor ce 
se vorbesc în peninsu
lă, dar și o colaborare 
pluridisciplinară, im- 
plicînd conlucrarea 
unor largi echipe de 
specialiști, capabili să 
sintetizeze un extra
ordinar material fap
tic și interpretativ.

în realizarea acestei 
vaste sinteze, autorul 
atrage atenția asupra 
faptului că literatura 
comparată deși se pre
ocupă de aspectele 
estetice ale domeniu
lui nu se vede „peri
clitată dacă acordă 
atenție climatului in
telectual in care au 
fost elaborate valorile 
artistice, ci dimpotri
vă". In concluzia capi
tolului se ajunge la 
definirea unui „spirit 
sud-est european", 
tocmai ținind seama 
de tradiția bizantină 
care oferă o unitate 
aspectelor particulare, 

în privința moderni
zării literaturilor bal
canice sau în studiul 
influențelor occiden
tale, autorul propune 
o cercetare mai atentă 
a esenței culturale și 
ideatice bizantine, sta
bilind că acest nou 
univers modern s-a 
format ca urmare a 
dialogului continuu al 
inovației cu esențele 
permanente de „formă 
postbizantină". Con
cluziile privesc, desi
gur, și literatura ro
mână.

Conjugînd istoria 
mentalităților cu lite
ratura comparată, Ale
xandru Duțu propune 
o mai bună cunoaștere 
a raportului dintre 
imaginar și realitatea 
istorică, „dintre opera 
de artă și cultivarea 
naturii umane ce se 
împlinește in persona
litate".

stăruie asupra 
probleme, dis- 
cultura bizan- 

și literaturile 
din

i

Emil MÂNU
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NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

Delegația Congresului Statelor Unite Mexicane
cil șl reluării cursului spre destinde
re, respectării dreptului fiecărei na
țiuni de a se dezvolta liber, de sine 
stătător, pe calea progresului eco
nomic și social.

O atenție deosebită a fost acordată 
evoluției situației economice mon
diale. în acest cadru, s-a subliniat că 
efectele crizei economice, ale adîn- 
cirii decalajelor dintre țările bogate 
și țările sărace continuă să se extin
dă și să afecteze nivelul de viață al

popoarelor, îndeosebi al celor din sta
tele in curs de dezvoltare. S-a arătat 
că, în aceste condiții, este imperios 
necesar să se acționeze cu fermitate 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale, bazată pe egalitate, 
echitate și avantaj reciproc, care să 
asigure progresul tuturor națiunilor, 
precum și stabilitatea economică și 
politică mondială. A fost relevată im
portanța întăririi solidarității și cola
borării țărilor în curs de dezvoltare 
atît pentru soluționarea cu forțe pro

prii a unor probleme cu care ele se 
confruntă, cit și pentru stabilirea 
unei platforme comune în negocierile 
cu statele dezvoltate.

De comun acord, s-a considerat că 
parlamentele și parlamentarii pot și 
trebuie să-și aducă o contribuție acti
vă la rezolvarea justă și durabilă a 
marilor probleme ale contemporanei
tății, la triumful politicii de indepen
dență, destindere, dezarmare, secu
ritate, pace și colaborare.

întrevederea a decurs într-o ambi
anță de prietenie și cordialitate.

Nestor Carrasco, vicepreședinte al Partidului 
Justițialist din Argentina

(Urmare din pag. I)

S-a relevat însemnătatea intensifi
cării conlucrării dintre P.C.R., 
F.D.U.S. și Partidul Justițialist, din
tre celelalte organizații politice din 
cele două țări in vederea unei mai 
bune cunoașteri, a adincirii priete
niei și colaborării româno-argenti- 
niene.

Schimbul de vederi în probleme 
internaționale a scos în evidență ne
cesitatea de a se depune eforturi 
susținute din partea tuturor statelor

pentru oprirea încordării, pentru re
luarea și continuarea politicii de 
destindere, colaborare, pace și res
pect al independentei naționale, pen
tru soluționarea pe cale politică, 
prin tratative, a stărilor de Încordare 
și conflict din diferite zone ale glo
bului. S-a relevat, de asemenea. în
semnătatea opririi cursei înarmărilor 
și trecerii la măsuri hotărîte, concre
te de dezarmare, și în primul rînd 
de dezarmare nucleară.

A fost relevată însemnătatea întă

ririi unității, solidarității șl colabo
rării dintre țările în curs de dezvol
tare în lupta împotriva imperialis
mului. colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru progres economic și 
social, pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale, li
chidarea subdezvoltării, a decalajelor 
dintre țările sărace și cele bogate, 
în interesul păcii, colaborării și înțe
legerii internaționale.

întrevederea a decurs Intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

Miercuri după-amiază s-au înche
iat, la București, lucrările celei de-a 
Vî-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-zaireze de co
operare economică, tehnică și cultu
rală.

Cele două delegații, conduse de 
Marin Capisizu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, și de Lengema 
Dulia Yubasa Makanga, secretar de 
stat la Departamentul Afacerilor Ex
terne și Cooperării Internaționale al 
Republicii Zair, au analizat stadiul 
relațiilor economice româno-zaireze, 
modul cum au fost înfăptuite acțiu
nile de cooperare și colaborare sta
bilite între cele două țări, în lumina 
înțelegerilor convenite cu prilejul 
întîlnirilor șl convorbirilor la nivel 
înalt. Totodată, au fost analizate po
sibilitățile pe care le oferă econo
miile celor două țări pentru dezvol
tarea, în continuare, a colaborării 
bilaterale, pe multiple planuri, pen
tru lărgirea și diversificarea schim
burilor comerciale pe baze reciproc 
avantajoase.

în încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți în comisie au 
semnat protocolul sesiunii, care pre
vede noi căi și mijloace menite să 
conducă la adîncirea colaborării 
dintre cele două țări în domeniile 
agriculturii, industriei, științei, teh
nicii și culturii, la creșterea schim
burilor reciproce de mărfuri.

La semnare au fost de față Mam- 
puya Musungayi Nkuembe, ambasa
dorul Zairului la București, și mem
bri ai ambasadei. (Agerpres)

DISTINCȚII ACORDATE CONSILIILOR 
POPULARE FRUNTAȘE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Vizita delegației
Congresului Statelor Unite Mexicane
Ambasadorul Mexicului la Bucu

rești, Luis Wybo Alfaro, a oferit 
miercuri o recepție cu ocazia vizi
tei în țara noastră a delegației Con
gresului Statelor Unite Mexicane, 
condusă de Humberto Alejandro 
Lugo Gil, președintele Camerei De- 
putaților din Congres.

Au luat parte Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al

M.A.N., Maria Groza, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Nicolae 
Andrei, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Stan Soare, 
președinte al Grupului român al 
Uniunii Interparlamentare, alti de- 
putați.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice.

_COTIDJ AN.
relatări din scrisorile cititorilor

■ Un nou sortiment de ciment, cu 
caracteristici superioara, se bucură 
de aprecieri deosebite din partea 
constructorilor de pe șantierele din 
Moldova — ne informează corespon
dentul voluntar Gheorghe Irimia. El 
a fost realizat la Combinatul de 
lianți șl azbociment din Bicai.

B Corespondentul nostru voluntar 
Zaharia D. Ciulei din comuna Chi- 
lila ne trimite o listă cu cei mai 
buni gospodari dintre consătenii săi 
care au încheiat contracte cu statul 
pentru a livra diferite produse. Prin
tre aceștia se află Mihai Constantin 
și Florea Vîlcu, fiecare cu contract 
de cite 3 000 kg carne bovine, Mi- 
hana loniță — 3 000 litri lapte. „Cred 
că merită un cuvînt bun în ziar” -

conchide semnatarul scrisorii. Me
rită I

■ Inginerul Mircea Ursei ne scrie 
că oamenii muncii de la Întreprin
derea poligrafică „Oltenia" din 
Craiova au obținut, în perioada care 
a trecut din acest an, realizări deo
sebite. Ei și-au depășit planul la 
principalii indicatori economici, prin 
mai buna organizare a muncii, în
tărirea ordinii și disciplinei; folo
sirea integrală a timpului de lucru, 
asigurarea unei funcționări irepro
șabile a tuturor instalațiilor șl uti
lajelor din dotare.

B Intre alte noi dotări urbanisti
ce în orașul Baia de Aramă — ne 
scrie Haralambie Cușma — se numă
ră și două blocuri de locuințe, aflate

i

Unități
în județul Arad, numeroase uni

tăți turistice amplasate în locuri 
pitorești oferă condiții optime de 
confort și recreare. în localitatea 
Chișineu-Criș, un complex de ali
mentație publică și cazare denumit 
„Crișul" dispune de un restaurant 
spațios cu terasă, un cafe-bar și o 
braserie, precum și de camere pen
tru două persoane, cu confort mo
dern și încălzire centrală.

Printre cele mai noi și frumoase 
unități turistice din acest județ se 
numără și hotelul Sebiș din locali
tatea cu același nume, situată la 73 
km de Arad. Unitatea are locuri 
de cazare de categoria I-A, un res
taurant cu terasă, cafă-bar, bar de 
zi, braserie. în împrejurimi se află 
numeroase locuri pitorești și Isto
rice, precum și stațiunea Moneasa, 
la numai 20 kilometri.

Și la Săvirșin, la 86 km de Arad, 
a fost dat în folosință, anul trecut, 
hanul „Săvirșin", care asigură vi
zitatorilor 60 locuri de cazare cu 
confort optim, precum și teren pen
tru amplasarea de corturi. Unitatea 
are, de asemenea, un restaurant cu 
terasă și o braserie. La Ineu (la 
42 km de Arad), hotelul „Moara 
cu noroc" dispune de 46 locuri în 
camere' cu încălzire centrală, res
taurant cu terasă, bar de zi. co
fetărie cu laborator propriu.

O unitate apreciată de turiști este 
și hanul „Sălașul de la răscruce", 
situat în zona de agrement a muni
cipiului Arad, la circa 8 km, pe D.N.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 12 mal, ora 21 — 15 mai, ora 
21, în țară : Vreme schimbătoare, cu ce
rul temporar noros. Vor cădea ploi lo
cale, care vor avea șl caracter de aver
se și se vor produce descărcări electrice 
in Banat, Crișana, Maramureș, Transil
vania și nordul Moldovei. In rest, averse 
izolate. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 și 16 grade, iar cele ma
xime Intre 18 și 28 de grade, Izolat mal 
ridicate în sudul țării. Pe alocuri se 
va produce ceață.

In stadiu avansat de execuție. O 
contribuție prețioasă la înfrumu
sețarea continuă a orașului o aduc 
cetățenii prin muncă voluntar-pa- 
triotică.

B Intrucit tot mai mulți oameni ai 
muncii dorim să ne amenajăm sola
rii — ne scrie I. Băluță din Brașov 
- propun ca organele competente 
de resort să organizeze executarea 
acestor solarii, de diferite dimen
siuni, in unități specializate și să se 
poată procura prin comerțul de stat 
și cooperatist". E o idee I

B Prin' muncă patriotică, mii de 
cetățeni din municipiul Tulcea - ne 
scrie Pompiliu Comșa - participă la 
repararea străzilor, la plantarea de 
pomi fructiferi și arbuști ornamen
tali, la amenajarea de terenuri de 
sport și locuri de joacă pentru co
pii. Intr-un cuvînt, ei vor ca marea 
poartă de intrare in mirifica Deltă a 
Dunării să fie tot mai frumoasă, mal 
atrăgătoare.

B S-a dat în folosință In orașul 
Pașcani - ne scrie inginerul Gheor
ghe Carp - un magazin „Gostat", 
primul de acest fel din localitate. El 
se adaugă altor unități comerciale 
și prestatoare de servicii amenajate 
in ultimul timp la parterul noilor 
blocuri de locuințe.

turistice în județul Arad

7. Unitatea oferă condiții pentru un 
popas agreabil, dispunînd de 64 
locuri de cazare în camere elegante 
(confort categoria I-A), alte 20 locuri 
în căsuțe camping, teren pentru 
amplasarea de corturi, un restau
rant spațios — cu bazin propriu de 
pește — o braserie, un cafâ-bar, 
precum și numeroase posibilități 
de distracții : teren de tenis și 
volei, popice, biliard.

Aceleași condiții bune de cazare 
și masă le oferă și hanul Vinga — 
in mijlocul unui pitoresc crîng. pe 
drumul național Arad — Timișoara 
km 30, hotelul Lipova din orașul 
cu același nume, la circa un km de 
binecunoscuta stațiune balneocli
materică Lipova, precum și hotelul 
Nădlac, la 45 km de Arad.

în fotografie : hanul „Sălașul de 
la răscruce".

RETUTINDENI
© IPOTEZĂ PRI

VIND NUCLEUL TERREI. 
Ceochimistul australian E. Ring
wood și colegul său american 
R. Genelose au avansat ipoteza 
potrivit căreia nucleul Pămîn- 
tului (alcătuit, după cum se știe, 
în principal din fier), este aco
perit cu un strat de rugină. 
După părerea lor. oxigenul care 
a oxidat fierul conținut în stra
turile terestre pătrunde în nu
cleu, scrie revista „Scientific 
American". Faptul că nucleul 
și-a micșorat din duritate ar 
putea fi o dovadă că fierul a 
fost oxidat. Specialiștii susțin că

duritatea nucleului este cu 10 la 
sută mai mică decît dacă ar fi 
fost compus din fier pur.

© PREPARAT PEN
TRU COMBATEREA 
TROMBOZELOR. Tromb°- 
zele, adică cheagurile de singe 
ce se formează în sistemul cir
culator al celor ce suferă de 
maladii cardiovasculare, au ca 
urmare declanșarea de infarc- 
turi și paralizii. Specialiștii so
vietici în cardiologie au realizat 
un preparat menit să dizolve 
aceste cheaguri. El a primit nu

mele de streptochinază și se ad
ministrează cu ușurință prin in
jectare intravenoasă, fără să 
ducă la apariția de complicații. 
Streptochinaza a trecut de sta
diul de experimentare clinică, 
fiind utilizată deja în principa
lele centre de cardiologie din 
Uniunea Sovietică.

© MAGNEȚI... FURA
JERI. O firmă daneză a reali
zat un magnet cu o întrebuin
țare puțin obișnuită : să colec
teze obiectele metalice înghițite 
de vite. Intr-adevăr, păscînd, vi
tele înghit nu numai iarbă, ci șl 
ace, fiare și alte obiecte nedige
rabile împrăștiate prin pășuni. 
Aceste obiecte sînt foarte dău
nătoare chiar și pentru cele mai 
robuste animale, provocîndu-le

BACĂU : 10 000 de noi 
apartamente

De la începutul anului și pînă 
acum constructorii băcăuani au 
înălțat și predat „la cheie" 527 
noi apartamente, cu circa 100 
de apartamente peste preve
derile planului, în care s-au 
mutat tot atîtea familii din 
municipiile, orașele și cen
trele muncitorești ale jude
țului. Cu acestea, numărul apar
tamentelor construite în anii 
actualului cincinal de către 
muncitorii, inginerii și tehnicie
nii din cadrul acestui trust a 
ajuns la 10 000. în prezent, 
alte 1 600 de apartamente se 
află în diferite stadii de con
strucție și vor fi predate bene
ficiarilor pînă la finele trimes
trului II al anului. (Gh. Baltă).

Desfășurfnd o largă întrecere so
cialistă pentru traducerea în viață 
a importantelor obiective stabilite 
de Congresul al XlI-lea al partidu
lui. consiliile populare municipale, 
orășenești și comunale din întreaga 
tară au înscris în anul trecut noi și 
importante realizări privind valori
ficarea superioară a potențialului e- 
conomic local, ridicarea gradului de 
dezvoltare, urbanizare și înfrumuse
țare a localităților.

în urma inițiativelor izvorîte din 
propunerile oamenilor muncii și a 
măsurilor aplicate de organele loca
le ale puterii de stat, masele largi 
de cetățeni, în frunte cu deputății, 
au obținut rezultate însemnate în 
mai buna utilizare a capacităților de 
producție și a forței de muncă, 
identificarea și introducerea în cir
cuitul productiv a unor noi re
surse locale, reducerea consumului 
de materii prime, materiale, energie 
și combustibili, aplicarea noului me
canism economico-financiar în siste
mul consiliilor populare. Rezultate 
remarcabile au fost obținute, de 
asemenea, în domeniile construcțiilor 
de locuințe, prestărilor de servicii, 
gospodăririi comunale, autoaprovi- 
zionării teritoriale, livrării de măr
furi la fondul pieței și sporirii be
neficiilor, fapt care a condus la de
pășirea veniturilor și bugetelor lo
cale.

în urma bilanțului recent încheiat, 
pe locurile fruntașe in întrecerea 
socialistă pe anul 1982 s-au situat : 
pe locul I : consiliile populare mu
nicipale Constanța. Bacău. Rîmnicu 
Vîlcea, Slatina. Bistrița. Vaslui și 
Dej (județul Cluj) ; consiliile popu
lare orășenești Aiud (județul Alba). 
Cîmpia Turzii (județul Cluj), Drăgă- 
șani (județul Vîlcea). Tîrgu Frumos 
(județul Iași). Odobești (județul 
Vrancea), Slănic Moldova (județul 
Bacău) ; consiliile populare ale co
munelor Bucovăț (județul Dolj). 
Mihail Kogălniceanu (județul Con
stanța). Ruginoasa (județul Iași). Ji
lava (municipiul București). Nicolae 
Bălcescu (județul Bacău), Scomicești 
(județul Olt), Țînțăreni (județul 
Gorj), Jidvei (județul Alba). Sanis-

lău (județul Satu Mare), Topolovățu 
Mare (județul Timiș) și Schela (ju
dețul Galați); pe locul II: consiliile 
populare municipale Cluj-Napoca, 
Iași, al sectorului 5 (municipiul 
București), Alba Iulia și Foc
șani ; consiliile populare orășe
nești Cîmpulung (județul Argeș), 
Adjud (județul Vrancea), Zlat- 
na (județul Alba) și Hîrșova (ju
dețul Constanța) ; consiliile popu
lare ale comunelor Ungheni (județul 
Argeș), Stăuceni (județul Botoșani), 
Crevedia (județul Dîmbovița). Scu- 
telnici (județul Buzău), Moara (ju
dețul Suceava). Bucov (județul Pra
hova), Nojorid (județul Bihor), 
Prundenl (județul Vîlcea), Rapoltu 
Mare (județul Hunedoara) și Lechin- 
ța (județul Bistrița-Năsăud) ; pe 
locul III : consiliile populare ale 
sectorului 6 și sectorului 3 (mu
nicipiul București), consiliile popu
lare municipale Pitești, Bîrlad (jude
țul Vaslui), Gheorghe Gheorghiu- 
Dej (județul Bacău) ; consiliile 
populare orășenești Năvodari (jude
țul Constanța). Moinești (județul 
Bacău). Motru șl Rovinari (județul 
Gorj), Copșa Mică (județul Sibiu) ; 
consiliile populare ale comunelor 
Drăgăneștl-Vlașca (județul Teleor
man). Nușfalău (județul Sălaj). Sîn- 
georglu de Mureș (județul Mureș), 
Costești (județul Vaslui). Bozovici 
(județul Caraș-Severin). Bolintin 
Deal (județul Giurgiu), Valea Nuca- 
rilor (județul Tulcea), Gîrla Mare 
(județul Mehedinți), Poiana Mărului 
(județul Brașov) și Suraia (județul 
Vrancea) ; pe locul IV : Consiliul 
popular al sectorului 4 (municipiul 
București), consiliile populare muni
cipale Ploiești. Mediaș (județul Si
biu) și Tecuci (județul Galați) ; con
siliile populare orășenești Pașcani 
(județul Iași), Cîmpulung Moldove
nesc (județul Suceava). Huedin (ju
dețul Cluj). Dr. Petru Groza (jude
țul Bihor) șl Beclean (județul Bis- 
trița-Năsăud) ; consiliile populare 
ale comunelor Cristian (județul 
Sibiu), Perișoru (județul Călărași), 
Gheorghe Doja (județul Ialomi
ța), Brațe? (județul Covasna), Bor- 
șa (județul Cluj), Valea Chioa-

rulul (județul Maramureș), Mugeni 
(județul Harghita), Horia (județul 
Neamț), Iratoșu (județul Arad) și 
Chișcani (județul Brăila) ; pe locul 
V : consiliile populare municipale 
Botoșani, Brăila, Turda (județul 
Cluj) și Sighetu Marmației (județul 
Maramureș), consiliile populare oră
șenești Rîmnicu Sărat (județul Bu
zău), Buftea (municipiul București), 
Săveni (județul Botoșani) și Topolo- 
veni (județul Argeș) ; pe locul VI : 
consiliile populare orășenești Doro- 
hoi (județul Botoșani), Huși (județul 
Vaslui), Babadag (județul Tulcea) și 
Borsec (județul Harghita) ; pe locul 
VII : consiliile populare orășenești 
Cisnădie (județul Sibiu), Călimănești 
(județul Vîlcea) și Solea (județul 
Suceava) ; pe locul VIII : consiliile 
populare orășenești Balș (județul 
Olt), Rupea (județul Brașov) și 
Cavnic (județul Maramureș) ; pe 
locul IX : consiliile populare orășe
nești Băile Herculane (județul 
Caraș-Severin) și Chișineu-Criș (ju
dețul Arad) ; pe locul X : consiliul 
popular orășenesc Vînju Mare (ju
dețul Mehedinți) ; pe locul XI : 
consiliul popular orășenesc Azuga 
(județul Prahova).

Pentru rezultatele deosebite obți
nute în anul 1982 în întrecerea 
socialistă între oonsiliile populare 
municipale, ale sectoarelor munici
piului București, orășenești și comu
nale, privind îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan, social-cul- 
turale, buna gospodărire și Înfrumu
sețare a localităților, prin Decret 
prezidențial au fost conferite 
„Ordinul Muncii" clasa I consilii
lor populare care s-au situat pe 
locul I, „Ordinul Muncii" clasa a 
II-a consiliilor populare care ș-au 
situat pe locul 2, „Ordinul Muncii" 
clasa a III-a consiliilor populare 
care s-au situat pe locul Ilf, iar 
celor care s-au situat pe locurile IV— 
XI — „Diploma de Onoare". Prin 
același decret s-au acordat consi
liilor populare fruntașe premii în 
bani;

(Agerpres)

• SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT
LA SFÎRȘITUL ACESTEI SĂPTĂMÎNI, 

DUBLĂ CONFRUNTARE FOTBALISTICĂ :

Clubul sportiv Dinamo București la a 35-a aniversare

FELICITĂRI Șl LA MULȚI ANI DE SUCCESE!

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA
• Duminică, la București: primele echipe reprezen
tative • Sîmbătă, la lași: selecționatele de tineret
După cum cunosc iubitorii fotba

lului, și nu numai ei, duminică sa 
va juca la București meciul de fot
bal România-Cehoslovacia din ca- 
drul preliminariilor pentru câmpie-^" - 
natul european (grupa a V-a).

A fost fixată ora de începere : 
20,30. Au fost puse în vînzare, la 
casele obișnuite, biletele. A fost în
tocmit programul după-amiezei de 
duminică pe stadionul „23 August": 
între orele 16,30 și 19,30 vor avea 
loc întreceri atletice și demonstrații 
de ciclism ; după orele 19,30 va 
urma o oră pauză și, apoi, va începe 
meciul.

Oaspeții cehoslovaci vor sosi la 
București în după-amiaza zilei de 
sîmbătă, cînd vor face și un antre
nament de acomodare pe gazonul 
ce va găzdui jocul. Din informațiile 
primite pînă acum, antrenorul Ha- 
vranek intenționează să alinieze o 
formația cu medie de vîrstă ridica
tă, deci experimentată, cuprinzînd 
probabil opt jucători de la Bohe
mians Praga (portarul Hruska, fun
dașii Jakubec, Prokes și Levy, mij
locașii Chaolubka, Zelenski și Bi- 
covski, înaintașul Cermak). plus cu- 
noscuțil internaționali Jurkemik 
(stoper, de la Inter Bratislava). Vi- 
zek (înaintaș de la DukLa Praga) șl 
Janecka (înaintaș de la Bmo).

Lotul nostru, după cîteva zile de 
„ozonificare" șl recuperare la Poia
na Brașov, se află în Capitală înce-

pînd de marți. Aseară, la stadionul 
„23 August" a avut loc o conferință 
de presă, înaintea partidei de verifi
care a lotului nostru cu echipa F.C. 
Argeș. Antrenorul Mircea Lucescu a 
declarat că ar dori foarte mult să 
alinieze duminică seara aceeași for
mație, victorioasă, din meciul cu Ita
lia. Pentru aceasta. însă, se fac efor
turi cu totul deosebite de recuperare 
a iul Cămătaru după „întinderea" su
ferită la picior în meciul de la Cra
iova cu Benfica.

Meciul România-Cehoslovacia va 
fi arbitrat de o brigadă belgiană : 
la centru — reputatul internațional 
Alexis Ponnet ; la tușe — Mancei 
Van Lange Nhove și Jean Franțois- 
Crucke.

★
Cu o zi înainte — adică sîmbătă, 

începînd de la ora 17,30 — la Iași 
se va disputa întîlnirea dintre se
lecționatele de tineret ale Româ
niei și Cehoslovaciei. Antrenorii 
Cornel Drăgușin și Nicolae Pantea 
vor alcătui formația dintr-un lot ce 
cuprinde 18 jucători, printre care 
portarul Alexa, fundașii Belodedici, 
Eduard, Matei, mijlocașii Balint, Mo
vilă, Eftimie, Ilie Costel, înaintașii 
Gîngu, V. Radu, O. Popescu și ieșe
nii Nemțeanu, Gheorghiu, Dohot.

Meciul de tineret va fi condus de 
arbitri elvețieni.

G. M.

Clubul sportiv Dinamo București 
împlinește 35 de ani de la înființare, 
aniversare pe care sportivii, tehni
cienii. antrenorii dinamoviști o în
tâmpină cu un bilanț strălucit. De la 
trei secții în anul 1948, clubul din Șo
seaua Ștefan cel Mare a ajuns în 
prezent la 22, în cele trei decenii și 
jumătate de existentă sportivii dina
moviști purtînd cu cinste culorile pa
triei în competițiile internaționale, 
în vitrina clubului, ca și în palma
resul mișcării noastre sportive, dina- 
moviștii au adus 55 de medalii la 
Jocurile Olimpice (12 de aur. 18 de 
argint și 25 de bronz). 229 la cam
pionatele mondiale (dintre care 75 de 
aur), 253 la campionatele europene, 
precum și trei cupe ale campionilor 
europeni — la volei, una la rugbi șl 
alta la handbal. De asemenea, pe 
plan intern, Dinamo București a re
alizat de-a lungul anilor, prin repre
zentanții săi. performanțe deosebite, 
stabilind peste 2 200 recorduri națio
nale și cîștigind peste 4 700 de titluri 
republicane.

în galeria de onoare a clubului fi
gurează mari sportivi ai României 
socialiste, printre cei 136 de maeștri 
emeriți ai sportului și peste 700 de 
maeștri ai sportului figurînd nume 
celebre ale sportului mondial, pre
cum Ștefan Petrescu, Nicolae Linca, 
Leon Rotman, Ion Dumitrescu, Du
mitru Alexe, Ivan Patzaichin, Simion 
Ismailciuc, Serghei Covaliov, Miha- 
ela Peneș, Nicolae Martinescu, Va- 
sile Diba, Ștefan Rusu, campioni o- 
limpici și mondiali.

Toate aceste rezultate, ce ilustrea
ză o istorie plină de izbînzi sporti
ve, au fost posibile datorită spriji
nului și grijii permanente do care 
mișcarea sportivă din România so
cialistă beneficiază din partea parti
dului și statului nostru, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, con
dițiilor excelente de pregătire și via
tă asigurate sportivilor. în acest sens, 
baza materială a clubului Dinamo 
București ștă mărturie, în incinta 
clubului existând un stadion și două 
terenuri de fotbal, o sală de jocuri 
sportive, alte săli de lupte și gim
nastică. un poligon de tir, terenuri 
de tenis, velodrom, precum și o pis
cină de dimensiuni olimpice. Rămî- 
ne ca și în continuare sportivii dina
moviști și antrenorii lor să obțină 
succese tot mai mari, pe măsura con
dițiilor ce le au, a grijii cu care sînt 
înconjurați.

La această frumoasă aniversare, in 
numele tuturor iubitorilor de sport 
din țară, adresăm clubului Dinamo 
București calde felicitări și-I urăm 
tradiționalul „La mulți ani !“. spre 
gloria sportivă a sa și a României 
socialiste 1

■4-
în cadrul manifestărilor organizate 

cu prilejul aniversării, dublii sărbă
torit organizează, azi după-amiază o 
adunare festivă, iar sâmbătă — pe 
stadionul Dinamo — următorul cu
plaj fotbalistic :

Ora 16,45 : Dinamo — Rapid (old- 
boyis).

Ora 18,00 : Dinamo — F.C. Olt

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
Campionatele europene de box au 

continuat la. Varna cu meciuri din 
cadrai sferturilor de finală. în limi
tele categoriei semiușoară, Sigfried 
Mehnert (R. D. Germană) l-a învins 
la puncte, cu o decizie de 5—0, pe 
Ilie Dragomir (România).

Rezultate la alte categorii : semi- 
muscă : Izmail Mustafov (Bulgaria) 
b.p. Henrik Sakowski (Polonia) ; Sal
vatore Todsico (Italia) b.p. Robert 
Marx (R. D. Germană) ; Mustafa

Genk (Turcia) b.p. Ivan Misko (Ce
hoslovacia) ; supergrea : Peter Stoi- 
menov (Bulgaria) b.p. Thomas Klas
sen (R. F. Germania) ; Francesco Da- 
miani (Italia) b.p. Istvan Levai (Un
garia) ; Uli Kaden (R. D. Germană) 
b.p. Salihu Azis (Iugoslavia).

în sferturile de finală ale catego
riei mijlociemică, pugilistul român 
Gheorghe Simion l-a întrecut la 
puncte, cu o decizie de 4—1, pe irlan
dezul Thomas Corr.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în cadrul reuniunii atletice de 

la Houston (S.U.A.), sprinterul ame
rican Carol Lewis a ciștigat proba de 
100 m plat cu timpul de 10” 06/100, 
compatriotul său Doug Lytle a ter
minat învingător la săritura cu pră
jina cu 5,55 m, iar Brian Stanton 
(S.U.A.) a sărit la înălțime 2,21 m.
• Pugilistul venezuedean Rafael 

Orono și-a menținut centura de 
campion mondial profesionist al 
categoriei muscă (versiunea WBC), 
întrecîndu-1 la puncte, în gala des
fășurată la Caracas, pe mexicanul 
Raul Valdez.
• în turneul internațional femi

nin de baschet de la Havana, 
Cuba — Franța 87—47 (46—27).

® După 6 runde, în turneul in
ternațional de șah de la Varșovia 
conduc Adamski (Polonia), Dorfman 
(U.R.S.S.) și Gheorghiev (Bulgaria), 
cu cîte 4 puncte. Maestrul român 
Ovidiu Foișor, care a remizat 
partida cu Liuben Spasov, se află pe 
locul 14, cu 2 puncte.

® în prima zi a turneului In
ternațional feminin de tenis de la 
Lugano (Elveția) jucătoarea româncă 
Lucia Romanov a învins-o cu 6—4, 
2—6, 6—2 pe Lilian Giussani (Ar
gentina).

BASCHET. Meciul decisiv în lupta pentru titlu

Steaua - Dinamo, la Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală

Ca răspuns la sugestiile cuprinse 
în rubrica de sport a ziarului nos
tru. Federația română de baschet 
ne-a informat oficial, prin secre
tarul responsabil, Sorin Satmari, 
că meciul Dinamo — Steaua, derbiul 
campionatului nostru, a fost progra
mat la Palatul sporturilor si cultu
rii în ziua de 26 mai. începînd de 
la ora 18,30. Acum, cind scorul vic
toriilor în partide directe este de 
„3—3", cel de-al șaptelea meci 
Steaua — Dinamo din prezenta e- 
diție a competiției primește carac
ter decisiv în privința cuceririi titlu
lui național.

Directorul Palatului sporturilor, 
Ion Breazu. a acceptat această pro
gramare neprevăzută și a dat ga
ranții că prima gală de baschet din 
campionat ce va avea loc la multi
funcționalul edificiu va fi găzduită 
în condițiile excelente în care s-au 
desfășurat anual atîtea mari con
cursuri sportive interne și interna
ționale.

Gala de baschet va cuprinde pînă 
la meciul derbi două alte .partide 
din ultimul tur al campionatului. Fa
rul — C.S.U. Sibiu (ora 15) și Ra
pid — I.C.E.D. (ora 16,30), precum 
și un joc (2 reprize X 10 minute) 
între foștii internaționali dinamo
viști și 6teliști (ora 18). Apoi va fi

meciul zilei, pe parcursul căruia vom 
asista și la duelul „giganților" Opși- 
tara (Steaua) și Vinereanu (Dinamo), 
ambii cu o talie de 2,10 metri I

★
Apropo de „giganți", semnalăm cu 

satisfacție apariția unui tînăr, excep
țional dotat pentru baschet — Eugen 
Toader. 2,16 metri, încă în creștere ! 
El ne fusese prezentat în urmă cu 
trei luni de Silviu Ghițescu. vice
președintele clubului Dinamo Bucu
rești. club la care tânărul Toader. o- 
riginar dintr-o comună a județului 
Galați, fusese legitimat de un an de 
zile. Și iată-1 acum pe Eugen Toader 
la debutul său într-un turneu final 
de amploare națională — turneul fi
nal al echipelor de juniori I, desfă
șurat zilele trecute la Cluj-Napoca, 
unde această nouă „speranță" a bas
chetului nostru a înscris în medie 20 
de puncte de meci (în cinci partide) 
pentru echipa de juniori Dinamo 
(antrenor Teodor Giurculescu). Aș
teptăm și alte asemenea surprize 
plăcute din partea cluburilor frun
tașe în privința promovării tinerilor 
„giganți" în baschetul național.

Valeriu MIRONESCU

CICLISM :

boli ale aparatului digestiv ?1 
uneori chiar și moartea. Magne
tul urmează să prevină aceste 
pierderi. înghițit de animal, el 
atrage în stomacul acestuia 
obiectele metalice care apoi pot 
fi ușor eliminate în mod na
tural.

• EXPOZIȚIE CON
SACRATĂ RENAȘTERII. 
La Lisabona și-a deschis porți
le o „Expoziție de artă și cul
tură" din perioada Renașterii. 
Peste 1 500 de obiecte de artă 
provenite din 15 țări, precum și 
descoperiri ale navigatorilor 
portughezi într-o perioadă de 
circa 50 de ani (a doua jumă
tate a secolului al XV-lea — În
ceputul secolului al XVI-lea) 
sînt prezentate publicului în

vechi palate, mlnăstlri șl for
turi. datând chiar din perioada 
amintită. în scopul unei mai 
bune găzduiri a exponatelor a 
fost extins spațiul ocupat de 
„Muzeul național de artă ve
che" iar „La Casa dos Bicos", 
construită în 1523. a fost res
taurată în forma sa inițială. O 
serie de tapiserii au ca temă 
descoperirile geografice portu
gheze. Printre exponate se află, 
de asemenea, un desen de Ra
fael și o gravură de Diirer. pre- 
zentînd un elefant și, respectiv, 
un rinocer, animale. în general, 
necunoscute de europeni în ace
le timpuri. Piese de orfevrărie, 
armuri cizelate, acoperite cu 
aur sau argint, mobile cu în
crustați! de fildeș si alte obiec
te prețioase, produse ..exotice" 
pentru vremea aceea aduse în

Europa de navigatori — ceaiul, 
bumbacul, cartoful — întregesc 
imaginea asupra epocii respec
tive.

• UN NEOBIȘNUIT 
ATAC a avut loc, la sfîrșitul 
lunii februarie, asupra popu
lației orașului Caii din Colum
bia : năvala unor roiuri de al
bine sălbatice, soldată chiar cu 
victime omenești. Specialiștii 
precizează că este vorba de o 
varietate deosebit de agresivă 
de albine, formată în urma în
crucișării albinelor locale cu al
bine africane. De data aceasta 
albinele s-au „aliat" cu așa-nu- 
miții „lilieci-vampiri", care se 
hrănesc exclusiv cu sînge de 
mamifere și păsări și care muș
că uneori și oameni. In plină zi.

sute de astfel de „vampiri" au 
pătruns prin ferestrele deschise 
în magazine și Instituții publi
ce, 'atacînd oamenii. în timp ce 
afară, pe străzi, atacau albinele.

• CREȘTEREA IEPU
RILOR DE ANGORA a 
avut totdeauna un grad ridicat 
de rentabilitate datorită cerin
țelor pieței. în prezent, produc
ția mondială se ridică la 2 000 
tone, primul loc fiind ocupat de 
R.P. Chineză (1 500 tone), după 
care urmează R.S. Cehoslovacă, 
Franța, Argentina, R.F. Germa
nia. Calitatea părului depinde 
de metoda de „recoltare", depi- 
larea fiind socotită mai avanta
joasă decit tunderea. Producția 
medie este de 850 grame pe an 
de fiecare iepure.

„CURSA PĂCSi“
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — Eta

pa a treia a „Cursei Păcii" disputată 
pe traseul Torun—Poznan (151 km) 
a fost cîștigată de Olaf Ludwig în 
3h 31’10”, ciclistul din R. D. Germană 
adjudeeîndu-și astfel a treia victo
rie de la începutul întrecerii. Dintre 
cicliștii români primul a sosit Ionel 
Gancea, cu plutonul al doilea, pe lo
cul 25, la 3’38” față de invângător. 
în același timp au trecut linia de 
sosire V. Constantinescu, M. Romaș- 
canu. C. Paraschiv și C. Nicolae.

în clasamentul general individual 
se menține lider Oleg Ciujda 
(U.R.S.S.), urmat de coechipierul 
său Ugrumov — la 08” și Boden 
(R. D. Germană) — la 13”. C. Pa
raschiv se află pe locul 25 la 4’27”. 
în clasamentul pe echipe conduce 
R. D. Germană.

Astăzi este zi de repaus la Poz
nan. Cursa se reia mîine cu etapa a 
4-a Poznan—Forst (191 km), în 
cursul căreia caravana va intra pe 
teritoriul R. D. Germane.



"X VARȘOVIA Reluarea lucrărilor sesiunii Adunării
Generale a O.N.U.

activitatea prodigioasă și personalitatea președintelui

României, ale sentimentelor de prietenie față de poporul român

Prezentarea, la Napoli, a volumului

/rNICOLAE CEAUȘESCU
SCRIERI ALESE

ROMA 11 (Agerpres). - in cinstea aniversării 
creării Partidului Comunist Român și a cuceririi 
independenței de stat a României, la Napoli a 
avut loc o manifestare organizată de Asociația de 
prietenie Italia-România și ambasada țării noastre 
la Roma, în cadrul căreia a fost prezentat volumul 
„NICOLAE CEAUȘESCU - Scrieri alese. 1981", 
apărut în limba italiană la „Editori Riuniti", lucra
re ce reflectă marile realizări ale poporului nostru 
în edificarea societății socialiste multilateral dez
voltate, politică externă consacrată păcii, dezarmă
rii, înțelegerii între popoare, făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte.

După manifestarea de 
la Roma, care a reunit 
personalități ale vieții po
litice italiene, cea de la 
Napoli a constituit o nouă 
și grăitoare expresie a 
sentimentelor de stimă, de 
înaltă prețuire, fată de 
personalitatea secretaru
lui general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
a sentimentelor de priete
nie față de poporul ro
mân.

în cuvîntul său. prof, 
dr. Vincenzo Adinolfi, 
președintele filialei re
gionale Campania a Aso
ciației Italia-România, 
prezentînd aspecte sem
nificative ale activității și 
operei șefului statului ro
mân, a arătat că „Nume
le președintelui Nicolae 
Ceaușescu se identifică, 
pe planul vieții interna
ționale, cu cel al omului 
politic luminat, deschis 
dialogului, care își dedică 
energia pentru ca ome
nirea să poată trăi la a- 
dăpost de coșmarul răz
boiului, într-o lume a pă
cii, a prieteniei și colabo
rării".

Deputatul Alberto Ciam- 
paglîa, subsecretar de stat 
la Ministerul Finanțelor, 
membru al Direcțiunii 
Partidului Socialist-De
mocratic Italian, a spus : 
„Sînt deosebit de onorat 
că particip la această ma
nifestare, care are drept 
țel înțelegerea mai pro
fundă a ideilor, concepții- 
lor și acțiunilor unui emi-

nent om politic față de 
care opinia publică italia
nă nutrește o profundă 
simpatie". „Cred că as
pectul cel mai semnifica
tiv al activității desfă
șurate de președintele 
Nicolae Ceaușescu. care 
reiese și din prezentul vo
lum, este acela de a fi 
menținut deschis dialogul 
cu toate țările, dincolo 
de deosebirile de orîndui- 
re socială, acționînd pen
tru ca speranța de pace 
a lumii să devină realita
te. Oamenii politici, dar și 
opinia publică mondială 
au urmărit și urmăresc 
cu deosebit interes politi
ca externă promovată de 
România, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, care a 
căutat întotdeauna să de
pășească handicapul îm
părțirii lumii in blocuri 
opuse.' Totodată, doresc 
să subliniez dinamismul 
politicii șefului statului 
român, care are capacita
tea și forfa de a promova 
cu consecventă poziția sa 
în favoarea destinderii".

„In acest fel interpre
tăm opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu — ca o 
operă de pace, de frater
nitate, de realizare a ace
lui bun absolut care este 
libertatea lumii, înțelege
rea între popoare" — 
a menționat vorbitorul. 
„Iată de ce această mani
festare are o deosebită 
importantă".

în cuvîntul său. prof, 
dr. Antonio Sarubbi, de 
la Universitatea din Na
poli, a arătat : „Citind

scrierile președintelui 
Nicolae Ceaușescu ne dăm 
seama că ne aflăm în fața 
unei personalități excep
ționale. Consecventa și 
constanta politicii promo
vate de secretarul general 
al Partidului Comunist 
Român se reflectă și în 
politica omogenă, echili
brată, profund umanistă a 
P.C.R.".

După ce a amintit prin
cipiile care stau la baza 
politicii promovate de 
România și președintele 
Nicolae Ceaușescu în ra
porturile cu toate statele 
— respectul independen
ței, suveranității naționa
le, al integrității terito
riale, egalitatea în drep
turi, neamestecul în tre
burile interne, avantajul 
reciproc, vorbitorul a re
levat, referindu-se la po
litica internă a României, 
că „socialismul român . 
este un socialism profund 
patriotic, pentru că el este 
legat organic de interese
le tării. Această politică 
se regăsește și în poziția 
fermă a Partidului Comu
nist Român, potrivit că
reia fiecare partid, fiecare 
țară trebuie să-și făureas
că orinduirea finind sea
ma de realitățile concrete, 
de interesele popoarelor 
respective". „Importanța 
scrierilor lui Nicolae 
Ceaușescu, a conchis vor
bitorul, rezidă în marea 
vitalitate a politicii pro
movate de domnia sa, în 
importanta deosebită pe 
care o acordă dezvoltării 
economice a tării, adînci
rii procesului de democra
tizare, apărării indepen
denței și suveranității na
ționale".

Publicistul Raffaele 
Bussi, după ce a prezen
tat principalele etape ale 
dezvoltării României în 
anii socialismului, succe
sele obținute de tara 
noastră în dezvoltarea e- 
conomică și socială, rit
murile înalte ale dezvol
tării industriale, a subli
niat vitalitatea politicii 
promovate de președinte-

le Nicolae Ceaușescu, care 
a avut și are un rol deo
sebit în dezvoltarea dialo
gului Est-Vest, în menți
nerea păcii în lume, ceea 
ce face din România și 
președintele său „Prota
goniști de prestigiu ai vie
ții internaționale".

„Politica de indepen
dență și suveranitate a 
României, dezvoltarea re
lațiilor de colaborare cu 
toate statele lumii, reali
zarea independentei eco
nomice a țării sînt obiec
tive care rezultă constant 
din paginile volumului 
prezentat". Totodată, vor
bitorul a reliefat con
tribuția teoretică și prac
tică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la dezvoltarea 
socialismului științific, 
evocînd în acest sens con
cepția secretarului gene
ral al P.C.R., pusă in evi
dentă și în noul volum de 
„Scrieri alese", in legă
tură cu contradicțiile în 
socialism, cu lupta dintre 
vechi și nou etc.

în încheiere, el a spus : 
„Urarea pe care o fac 
României este să-și reali
zeze obiectivele stabilite 
prin planul cincinal 1981— 
1985 de dezvoltare eco
nomică și socială, garanție 
a afirmării sale in con
certul națiunilor lumii, 
unde și-a cîștigat un rol 
de prestigiu".

în cadrul manifestării a 
luat cuvîntul, totodată. 
Ion Mărgineanu, ambasa
dorul României în Italia, 
care s-a referit la princi
palele direcții ale politi
cii interne și externe a 
tării noastre.

Au participat reprezen
tanți ai regiunii Campa
nia, ai orașului Napoli, 
deputați. oameni de cul
tură. ziariști, un numeros 
public. Televiziunea ita
liană a transmis aspecte 
din timpul manifestării.

Cu același prilej a fost 
amenajată o expoziție de 
carte, cuprinzînd lucrări 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu apărute în lim
ba italiană.

r

VARȘOVIA 11 (Agerpres). — La 
Varșovia a fost deschisă expoziția 
„90 de ani de la făurirea partidului 
politic al clasei muncitoare din 
România", organizată de Muzeul de 
Istorie a Partidului Comunist, a Miș
cării Revoluționare și Democratice 
din România, în colaborare cu Mu
zeul de Istorie a Mișcării Revoluțio
nare Poloneze.

Expoziția ilustrează tradițiile miș
cării muncitorești din România, 
crearea Partidului Social-Democrat 
al Muncitorilor din România 
(P.S.D.M.R.) și activitatea sa în pe
rioada anilor 1893—1900, aspecte ale 
activității mișcării muncitorești și 
socialiste în primele decenii ale se
colului al XX-lea, constituirea Par
tidului Comunist Român și lupta cla
sei muncitoare românești sub condu
cerea partidului său comunist împo
triva pericolului fascist și a războiu
lui. organizarea și înfăptuirea revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă

din România, din august 1944. mo
mente semnificative ale edificării 
societății socialiste in patria noastră.

Expoziția infățișează activitatea 
revoluționară neîntreruptă, dej peste 
50 de ani, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, con
tribuția sa inestimabilă la funda
mentarea și realizarea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru.

Sînt expuse, de asemenea, mate
riale înfățișînd activitatea internațio
nală a Partidului Comunist Român, 
precum și aspecte ale relațiilor bi
laterale româno-polone.

La deschidere au participat acti
viști cu munci de răspundere ai C.C. 
al P.M.U.P.. funcționari superiori 
din M.A.E. polonez, șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la Var
șovia.

A fost prezent Ion Cosma, amba
sadorul României in R.P. Polonă.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— Marti au fost reluate lucrările 
celei de-a XXXVII-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., în cadrul 
căreia va fi examinată, pînă vineri, 
problema cipriotă, înscrisă de toam
na trecută pe agenda sesiunii. Dez
baterile au fost deschise de ministrul 
de externe al Ciprului, Nicos Ro- 
landis, care a subliniat că guvernul 
său se pronunță pentru reglementa
rea problemei cipriote pe calea paș
nică a negocierilor, a tratativelor

politice șl convorbirilor întercomu- 
nitare.

Vorbitorul a făcut apel, de aseme
nea, la sprijinul Națiunilor Unite 
pentru solutionarea justă a proble
mei cipriote.

Un grup de țări nealiniate (Alge
ria, Cuba. Guyana. India, Iugoslavia, 
Mali și Sri Lanka) au prezentat un 
proiect de rezoluție care salută 
inițiativa secretarului general al 
O.N.U. de a relua misiunea sa de 
bune oficii.

Vizita secretarului general al C. C. al P. C. Chinez 
In R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 11 (Agerpres). — La 
Belgrad s-a desfășurat, miercuri, o 
nouă rundă de convorbiri oficiale 
între Mitia Ribicici, președintele 
Prezidiului C.C. al U.C.I., și Hu 
Yaobang secretarul general al C.C. 
al P.C. Chinez. După cum relatează 
agențiile Taniug și China Nouă, in 
cadrul convorbirilor au fost discutate

probleme legate de dezvoltarea re
lațiilor prietenești de cooperare 
dintre cele două partide șl țâri. Au 
fost examinate, de asemenea, aspec
te ale situației internaționale.

în aceeași zi, Hu Yaobang s-a în- 
tîlnit cu Petar Stambolici, președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia.

PARIS

Convorbiri economice româno-franceze
PARIS II (Agerpres). — Aflat 

lntr-o vizită în Franța în fruntea 
unei delegații economice. Alexandru 
Roșu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
s-a întâlnit cu Edith Cresson, mi
nistrul francez al comerțului, exte
rior și al turismului. Cu acest prilej 
s-au examinat stadiul actual și po
sibilitățile dezvoltării mai puternice 
a cooperării economice și a schim
burilor comerciale între cele două 
țări. S-a exprimat dorința reciprocă

pentru găsirea de noi căî și mijloace 
în vederea intensificării și diversifi
cării ■ schimburilor comerciale bila
terale. adîncirii cooperării economi
ce. în mod deosebit în domeniul fa
bricației în comun de autoturisme.

în același scop ministrul român a 
avut convorbiri la Ministerul Eco
nomiei și Finanțelor și la Ministerul 
Relațiilor Externe.

La întilniri a participat Dumitru 
Aninoiu. ambasadorul, tării noastre 
la Paris.

Evenimentele din America Centrală
• Un nou act agresiv declanșat de pe teritoriul Hondura
sului • Presiuni economice împotriva Republicii Nicaragua ------- e . .. - - ,exercitate de S.U.A.

MANAGUA 11 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Nicaragua a pro
testat din nou pe lingă guvernul 
Hondurasului în legătură cu un alt 
atac al unui grup de contrarevolu
ționari somoziști întreprins de pe 
teritoriul hondurian asupra unui 
pichet de frontieră nicaraguan. in
formează agențiile internaționale de 
presă, care citează o notă oficială 
publicată la Managua.

In nota respectivă. Nicaragua 
atrage din nou atenția Hondurasului 
asupra necesității inițierii unui 
dialog bilateral care să permită 
„frânarea procesului deteriorării si
tuației în zona de frontieră" .dintre 
cele două țări și „evitarea unui con
flict mai mare și mai grav".

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
S.U.A. vor reduce importurile de 
zahăr din Nicaragua. în anul finan
ciar viitor, care începe la 1 octom
brie, la 6 000 de tone, față de 58 800 
tone în prezent, relevă un comuni
cat al Casei Albe reluat de agen-

0 MARE Șl TRAINICA PRIETENIE
Noua întîlnîre la nivel înalt româno-chineză — eveniment de ample

semnificații pentru întărirea continuă a relațiilor 
de solidaritate și conlucrare rodnică, multilaterală

Luptele din Salvador
țiile Associated Press, Reuter șl 
France Presse. Oficialitățile ameri
cane, citate de agenția Reuter, afir
mă că decizia de a recurge la pre
siuni economice împotriva Republicii 
Nicaragua a fost luată de Consiliul 
Securității Naționale și sprijinită de 
președintele Ronald Reagan.

SAN SALVADOR 11 (Agerpres). — 
în ultimele 24 de ore au continuat 
luptele între efective ale Frontului 
Farabundo Marti pentru Eliberare 
Națională din Salvador (F.M.L.N.) 
și trupele salvadoriene, Îndeosebi în 
nordul țării.

Potrivit agenției France Presse, 
contraofensiva declanșată de tru
pele guvernamentale împotriva pozi
țiilor F.M.L.N. din zona vulcanului 
Guazapa nu a dat rezultatele scon
tate. insurgenții continuînd să con
troleze zona. Aceeași soartă a avut-o 
și acțiunea de recuperare a locali
tății Cinquera. situată la 75 de kilo
metri nord-est de San Salvador, 
care se află de duminică sub con
trolul patrioților. Potrivit agenției 
Prensa Latina, trupele salvadoriene 
au pierdut în luptă 70 de militari și 
o importantă cantitate de arme și 
muniții.

CIUDAD DE PANAMA 11 (Ager
pres). — Miniștrii de externe din 
Columbia, Mexic, Panama si Vene
zuela — țări semnatare ale „Decla
rației de pace de la Contadora" — 
s-au reunit, la Ciudad de Panama, 
pentru a analiza ultimele evoluții din 
regiune și posibilitățile elaborării 
unei soluții privind normalizarea ra
porturilor între țările Americii Cen
trale și realizarea păcii și securității 
în regiune — transmite agenția Pren
sa Latina.

(Urmare din pag. I)

intre cele două partide, țări și popoare

îndatorire de a face totul pentru ca 
nivelul acestor relații să crească 
necontenit, in folosul ambelor țări 
și popoare, al cauzei păcii și colabo
rării internaționale". Iar in cuvîn- 
tarea la marea adunare populară de 
la Brașov, secretarul general al 
partidului nostru aprecia că priete
nia și solidaritatea dintre partidele 
și popoarele român și chinez „se 
vor afirma ca o forță nouă, revolu
ționară in lume".

La rîndul său tovarășul HU 
YAOBANG, subliniind că între cele 
două partide și țări s-a închegat „o 
prietenie profundă și nobilă", decla
ra în toastul său : „Comuniștii chi
nezi nu vor uita niciodată că, în 
lupta comună pentru apărarea nor
melor juste ale relațiilor internațio
nale și ale relațiilor dintre partidele 
comuniste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl partidul comunist s-au 
ridicat cu curaj, nu o dată, în mo
mente critice pentru a ne acorda 
încrederea și sprijinul lor cel mai 
de preț. Ați pus pe primul plan 
adevărul, interesele mișcării comu
niste internaționale și ale popoare
lor lumii întregi, dînd dovadă de o 
înaltă principialitate. Prietenia 
chîno-română, așezată pe baza prin
cipiilor marxismului și ale interna
ționalismului proletar, este o mare 
prietenie pe care nici o forță nu o 
poate zdruncina și submina" — 
cuvinte pe care a ținut să le re
afirme și cu prilejul marii adunări 
de la Brașov, adăugind că actuala 
vizită „a întărit și mai mult aceas
tă prietenie".

Desigur, în spiritul celor sublinia
te de cei d<v conducători, prezintă 
a mare Importanță reafirmarea în 
cursul dialogului la cel mai înalt 
nivel a voinței comune de a adinei 
și mai mult, pe temelia de neclin
tita ideilor și principiilor socialis
mului științific, a încrederii, stimei 
și respectului reciproc, colaborarea 
dintre cele două partide, de a spori 
contactele și consultările în proble
me de interes comun, de a intensi
fica schimburile de experiență în 
construcția socialistă, cu convin
gerea că aceasta va dinamiza dez
voltarea în ansamblu a relațiilor 
româno-chineze, va consolida și mal

puternic prietenia dintre popoarele 
noastre.

Legăturile româno-chineze au o 
puternică temelie materială în co
laborarea economică dintre cele 
două țări, care se dezvoltă în spi
ritul prevederilor Acordului de co
laborare economică și tehnică pe 
termen lung, încheiat anul trecut 
cu prilejul vizitei în R. P. Chineză 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
acord pe care secretarul general al 
partidului nostru l-a apreciat, la 
vremea respectivă, ca „un docu
ment de importanță istorică pentru 
cele două țări" — și 
documente încheiate 
două state. Potențialul 
continuă dezvoltare și

al celorlalte 
între cele 

economic in 
_ ___ _ _________ modernizare 
al țărilor noastre, realizările de sea
mă obținute în construcția socialis
mului creează premise favorabile 
extinderii cooperării și specializării 
în producție, creșterii și diversifi
cării schimburilor comerciale, am
plificării colaborării tehnico-științi- 
fice în folosul ambelor popoare, al 
progresului și prosperității lor — 
actualul dialog reafirmând hotărârea 
ambelor părți de a conferi dimen
siuni tot mai largi și un conținut 
tot mai bogat conlucrării și colabo
rării româno-chineze.

Pe aceeași linie se înscrie afir
marea voinței comune de a se im
prima un dinamism sporit raportu
rilor din sfera științei, artei și cul
turii. învățămîntului. sportului, tu
rismului, ca și din alte domenii de 
activitate, în vederea unei și mai 
bune cunoașteri reciproce, apropie
rii dintre cele două popoare, întă
ririi necontenite a prieteniei lor, 
astfel ca aceasta să devină, cum 
spunea, plastic, oaspetele chinez, 
„durabilă ca și Dunărea și Yangtze, 
care curg în veșnicie".

în mod firesc, dialogul la nivel 
înalt a prilejuit, totodată, un apro
fundat schimb de păreri asupra ac
tualității internaționale și asupra 
mișcării comuniste și muncitorești, 
în condițiile cînd pe arena mondială 
se înfruntă tot mal acerb cele două 
tendințe diametral opuse : pe de o 
parte, manifestările politicii impe
rialiste de forță și dictat, de ames
tec în treburile interne și încălcare 
a independenței altor state, de re
împărțire a sferelor de influență, de

menținere și accentuare a climatu
lui de încordare și a conflictelor 
din diferite zone ale lumii, de in
tensificare a cursei înarmărilor și 
adîncire a subdezvoltării și decala
jelor economice dintre state ; iar pe 
de altă parte, afirmarea tot mai vi
guroasă a voinței popoarelor de a 
pune cu desăvîrșire capăt politicii 
imperialiste și colonialiste, de a-și 
asigura dezvoltarea liberă, de sine 
stătătoare, de a impune o politică 
nouă, de colaborare și respect reci
proc, de destindere, securitate și 
pace.

Convorbirile dintre cei doi condu
cători au evidențiat în toate aceste 
probleme identitatea sau apropierea 
punctelor de vedere, subliniindu-se, 
pe bună dreptate, că, în actualele 
împrejurări, sarcina fundamentală 
a epocii noastre o constituie întă
rirea colaborării și unității popoare
lor, forțelor înaintate de pretutin
deni pentru a stăvili cursul primej
dios al evenimentelor spre confrun
tare și război, pentru a impune tre
cerea la dezarmare și. în primul 
rînd, la dezarmare nucleară, pentru 
a determina reglementarea tuturor 
litigiilor dintre state numai și nu
mai prin mijloace pașnice, pe ca
lea tratativelor, pentru a lichida 
subdezvoltarea șl a se instaura o 
nouă ondine internațională, bazată 
pe egalitate și echitate, pentru a se 
asigura dreptul suprem al fiecărei 
națiuni la viață, la libertate, pace 
și progres.

Nu poate exista îndoială — șl in 
cursul dialogului la nivel înalt a 
fost subliniat cu pregnanță acest 
lucru — că In ansamblul acestor 
eforturi un rol tot mai Important 
revine țărilor în curs de dezvoltare, 
statelor mid și mijlocii, țărilor din 
mișcarea de nealiniere, care alcă
tuiesc majoritatea covîrșitoare a 
omenirii și care au îndatorirea de 
a-și întări colaborarea și solidarita
tea, de a-și aduce o contribuție spo
rită, alături de toate forțele antiim- 
perialiste și progresiste, la lupta 
pentru pace și independentă, pen
tru statornicirea unor raporturi 
echitabile între state.

în mod deosebit a fost evidențiat 
marele rol pe care sînt chemate să 
11 aibă partidele comuniste și mun-

citorești în unirea eforturilor po
poarelor pentru o politică nouă, de
mocratică, de pace și colaborare in
ternațională. Cu deplină îndreptă
țire, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
relevat necesitatea de a se face to
tul pentru ca principiile egalității, 
respectului independenței, neames
tecului în treburile interne, solida
rității și întrajutorării tovărășești 
să se afirme cu tot mai mare putere 
ca principii noi de relații între 
partide. Și este una din concluziile 
de majoră semnificație ale dialogu
lui la nivel înalt româno-chinez 
hotărârea comună a celor două 
partide de a conlucra strâns în reali
zarea unei asemenea colaborări noi 
în mișcarea revoluționară, între 
partidele comuniste și muncitorești, 
a unei unități noi, bazată pe inde
pendența fiecărui partid, pe drep
tul de a-și stabili politica în con
cordanță cu condițiile în care își 
desfășoară activitatea, de a colabora 
pe bază de deplină egalitate cu 
celelalte partide revoluționare, cu 
toate forțele democratice și progre
siste, pentru o lume a păcii și a li
bertății popoarelor.

Prin rezultatele sale, prin conclu
ziile puse în evidență, prin mani
festările pe care le-a prilejuit, prin 
întreaga sa desfășurare, noul dialog 
la nivel înalt româno-chinez mar
chează un moment de cea mai mare 
semnificație în evoluția mereu as
cendentă a relațiilor dintre cele 
două partide, țări șl popoare, în- 
scriindu-se, în același timp, ca un 
eveniment de largă semnificație și 
profundă rezonanță politică inter
națională.

Manifestîndu-șl deplina adeziune 
și satisfacție față de acest rodnic 
bilanț, comuniștii, oamenii muncii 
din țara noastră nutresc convin
gerea că relațiile atît de strânse de 
prietenie, conlucrare și solidaritate 
româno-chineză au un viitor măreț, 
că ele se vor dezvolta și Înflori con
tinuu, spre binele reciproc, în inte
resul marii cauze a păcii și socia
lismului, a independentei și colabo
rării egale în drepturi între forțele 
revoluționare și între națiunile de 
pretutindeni.

Agențiile
~i

de presă transmit:
■ MANIFESTARE CULTURALA , 
CONSACRATA ROMÂNIEI. — Sub

1 egida Asociației „Alpes — Carpa- I 
tes", la Paris a avut loc o manifes
tare culturală dedicată aniversării I 
cuceririi de către România a inde- | 
pendenței naționale. Cu această 
ocazie au fost reliefate semnifica- . 
ția actului istoric de la 9 mai 1877, 
vocația statornică a poporului ro- I 
mân de a trăi liber, independent, 
de a-și făuri singur viitorul. Au I 
fost prezentate, in continuare, filme | 
documentare. Manifestarea s-a 
bucurat de un deosebit succes. t

REZULTATELE DEFINITIVE | 
ALE ALEGERILOR DIN SPANIA. 
La Madrid au fost date publicității, | 
miercuri, rezultatele oficiale defi
nitive ale alegerilor municipale și 
regionale desfășurate, la 8 mai, în . 
Spania. Rezultatele anunțate con
firmă avansul înregistrat de forțe- I 
le de stînga în scrutinul legislativ 
din octombrie, anul trecut. Astfel, I 
Partidul Socialist Muncitoresc Spa- | 
niol (P.S.M.S.), de guvernămînt, a 
obținut 43,42 la sută din sufragiile i 
exprimate. La rîndul său, Partidul 
Comunist din Spania și-a dublat 
numărul de voturi față de scruti- . 
nul din 1982, întrunind 8,20 la sută 
din totalul sufragiilor. Coaliția I 
partidelor de dreapta a cumulat 
25,72 la sută din voturi. Restul vo- | 
turilor a revenit 
politice.

DESCHIDEREA 
P.R.I. DIN IRAN, 
deschis lucrările 
al Partidului 
(P.R.I.) din 
agenția iraniană I.R.N.A. Cuvîntul 
de deschidere a fost rostit de 
Seyed Aii Khamenei, secretar ge
neral al partidului. președintele 
Republicii Islamice Iran. în cursul 
celor cinci zile ale congresului va 
fi dezbătut proiectul viitorului pro
gram de activitate al partidului — 
adaugă sursa citată.

DECES. Davide Barbieri, coman
dantul grupului de partizani ita
lieni care în noaptea de 26 aprilie 
1945 l-a capturat pe dictatorul Be
nito Mussolini, a încetat din viață 
în vîrstă de 85 de ani.Romulus CAPLESCU

CONGRESULUI
La Teheran s-au 

primului Congres 
Republicii Islamice 
Iran — informează

altor formațiuni

Propunerile președintelui Franței în vederea 
reorganizării sistemului monetar internațional

Reacții ale unor oficialități occidentale
PARIS 11 (Agerpres). — Pre

ședintele Franței, Franțois Mitter
rand, s-a pronunțat pentru convo
carea unei conferințe monetare in
ternaționale la cel mai înalt nivel in 
cadrul Fondului Monetar Interna
țional, în vederea punerii bazelor 
unui nou sistem monetar internațio
nal, transmite agenția France 
Presse. într-o alocuțiune rostită cu 
prilejul primirii miniștrilor econo
miei și afacerilor externe ai celor 
24 de țări membre ale Organizației 
pentru Cooperare Economică și Dez
voltare (O.E.C.D.), reuniți la Paris, 
șeful statului francez a propus „o 
reconstruire a ordinii economice in
ternaționale" care să treacă prin 
„creșterea economică, stabilizarea 
cursurilor de schimb șl dezvoltarea 
lumii a treia".

Insistînd asupra necesității dezvol
tării țărilor „lumii a treia", pre
ședintele Franței a subliniat că „nici 
o relansare, nici un sistem monetar, 
nici un sistem de schimb nu vor fi 
stabile dacă situația economică și 
financiară a țărilor din Sud nu este 
deblocată", atrăgînd atenția asupra 
necesității ca aceste țări să dispună 
de mijloace durabile pentru a-și 
promova creșterea economică și a-și 
finanța astfel datoriile.

Reacțiile reprezentanților țărilor 
occidentale industrializate la propu
nerea președintelui Franței au fost 
diferite — relevă France Presse.

Ministrul de finanțe al S.U.A., 
Donald Regan, a apreciat că ar fi 
„prematur" să se reunească în pre
zent o asemenea conferință, deoa
rece ea „necesită multe pregătiri și 
o maTe atenție".

Ministrul vest-german al econo
miei, Otto Lambsdorff, a declarat că 
R.F.G. privește această propunere t 
un mare scepticism.

Aceeași idee a fost susținută și de 
ministrul de finanțe britanic, Geof
frey Howe, care s-a declarat „foarte 
sceptic în ce privește șansele de 
succes ale unei asemenea conferințe".

Pe de altă parte, surse diplomatice 
japoneze din Paris, citate de Reuter, 
au afirmat că guvernul nipon are o 
poziție favorabilă planului francez, 
care presupune intervenția guverne
lor pe piețele valutare mondiale, 
intervenție căreia Statele Unite 1 se 
opun.

Primul ministru al Noii Zeelande, 
Robert Muldoon, a salutat la rîndul 
său propunerea și a subliniat, așa 
cum relevă agenția Reuter, că este 
sprijinită de țările mici membre ale 
O.E.C.D.

Creșterea șomajului si inflației * B • B B
în tarile occidentale

@ PARIS — Prețurile la consuma
tor în țările membre ale O.E.C.D. 
au crescut, în luna martie, cu 0,4 la 
sută fată de februarie, ceea ce re
prezintă, după cum relevă agenția 
Reuter, dublul ritmului inflației din 
februarie a.c. Această accelerare — 
precizează sursa — se explică par
tial prin creșterea prețurilor în de
taliu la alimente.

Pe ansamblul ultimelor 12 luni, 
creșterea medie a prețurilor în țările 
O.E.C.D. a fost de 5,7 la sută. O sta
tistică O.E.C.D., dată publicității la 
Paris, arată că ritmurile inflației di
feră mult în cele 24 de țări membre. 
Astfel, în nouă țări ale O.E.C.D. rit
mul inflației continuă să depășească 
10 la sută. în Islanda, el se ridică 
la 68,1 la sută anual.

e BONN — „Pe piața forței de 
muncă la Miinchen, perspectivele 
pentru muncitorii metalurgiști sînt 
întunecate", scrie în ediția sa de 
marți ziarul „Siiddeutsche Zeitung". 
în decurs de trei ani, numărul me- 
talurgiștilor șomeri a sporit de pa
tru ori. Potrivit statisticilor oficiale, 
a crescut, de asemenea, vertiginos 
numărul șomerilor parțiali In branșă. 
Astfel, la Miinchen, din totalul șome
rilor parțiali 58,8 la sută provin din 
industria metalurgică.

® OSLO — Prețurile au crescut In 
Norvegia în luna aprilie cu 9,1 la sută 
în raport cu aceeași perioadă a anu
lui trecut, s-a anunțat ofițial la Oslo, 
Față de aprilie 1981, prețurile au în
registrat o creștere de 20,5 la sută. 
Au fost majorate în special prețurile

produselor agroalimentăre, articolelor 
de îmbrăcăminte, tarifele la transpor
turile publice, precum și la alte ser
vicii.
• DUBLIN — La sfîrșitul lunii 

aprilie, numărul șomerilor din Re
publica Irlanda era de 187 000, ceea 
ce reprezintă aproape 15 la sută din 
forța de muncă a tării.
• WASHINGTON — Veniturile 

reale ale familiilor lucrătorilor ame
ricani au scăzut. în primul trimestru 
al acestui an, cu 1,2 la sută față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, informează publicația „A.L.F.- 
C.I.O. News". Pe baza datelor statisti
ce publicate de Ministerul Muncii, 
săptămînalul arată, totodată, că în
tre 1981 și 1982 veniturile reale ah 
familiilor oamenilor muncii au ma 
înregistrat o scădere de 1,6 la sută.

S.U.A. în perspectivă, un 
deficit comercial record

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Deficitul balanței comerciale a S.U.A. 
ar putea atinge în acest an cifra 
record de 85 miliarde dolari, a de
clarat Claud Gingrich, consilier al 
reprezentantului special al Casei 
Albe pentru comerț. Deficitul comer
cial al S.U.A. a fost de 42,7 miliarde 
dolari anul trecut, iar ministrul co
merțului, Malcolm Baldrige, a esti
mat că el ar putea ajunge la 60 mi
liarde sau chiar 80 miliarde dolari 
în acest an.

ORIENTUL MIJLOCIU
@ Dezbateri în Knesseth asupra proiectului de acord israeliano- 

libanez ® Două puternice explozii la Beirut
TEL AVIV 11 (Agerpres). — Parla

mentul israelian (Knessethul) și-a 
început miercuri dezbaterile asupra 
proiectului de acord israeliano-liba- 
nez privind retragerea trupelor Is
raelului de pe teritoriul Libanului. 
Proiectul de acord a fost prezentat 
de ministrul israelian de externe, 
Yitzhak Shamir.

Se reamintește că dezbaterile 
Knessethului în această problemă 
urmează să se încheie cu un vot săp- 
tămîna viitoare.

★
Alți cinci militari israelieni care 

au refuzat să participe la acțiunile 
forțelor de ocupație din Liban au fost 
condamnați la închisoare, pe diferi
te termene — a anunțat mișcarea 
„Există o limită". Potrivit agenției

France Presse, în prezent se află în 
stare de detenție, din același motiv, 
circa 20 de militari. De la invadarea 
Libanului, în iunie 1982, 50 de mili
tari israelieni au primit sentințe pri
vative de libertate.

BEIRUT 11 (Agerpres). — Două 
puternice explozii s-au produs marți 
noaptea, în centrul și sudul Beirutu
lui, provocînd rănirea a șapte per
soane, a anunțat postul de radio liba
nez, citat de agențiile internaționale 
de presă. Ambele deflagrații — una 
înregistrată intr-un imobil locuit de 
refugiați dintr-un cartier din sudul 
capitalei, cealaltă — într-un maga
zin din centrul orașului — s-au pro
dus concomitent, precizează sursa 
citată.

Ieri, cometa „Iras-Aratei-Alcock” a trecut 
la cea mai mică depărtare de Pămînt

La 11 mai, la ora 12,00 
GMT, cometa „Iras- 
Araki-Alcock", desco
perită în urmă cu cîte- 
va zile, s-a aflat la cea 
mai mică depărtare de 
Pămînt, apreciată cu a- 
jutorul instrumentelor 
astronomice la numai... 
4,5 milioane de kilome
tri, adică de 12 ori dis
tanța de la Pămînt la 
Lună. Această apropie
re a permis efectuarea 
unor cercetări privind 
nucleul cometei și alte 
caracteristici specifice 
ale acesteia.

Cometa este o nebu
loasă de uriașe dimen
siuni, avînd diametrul

„capului" de peste 
150 000 kilometri. In 
mijlocul acestuia se 
află punctul luminos — 
nucleul cometei. Prin 
telescop s-a putut sta
bili cum se schimbă pe
riodic strălucirea aces
tui nucleu din cauza 
procesului de rotație în 
jurul propriei axe. Dia
metrul nucleului a fost 
apreciat ca fiind de un 
kilometru.

Cometa „Irds-Araki- 
Alcock" vine de la mar
ginea sistemului solar și 
se deplasează cu o vi
teză uriașă spre Soare. 
La 21 mai, orbita ei va 
trece la distanța cea mai

mică de astrul zilei, dar 
pentru pămînteni ea va 
deveni invizibilă de la 
13 mai.

După trecerea come
tei Nalley, înregistrată 
pe Pămînt pentru prima 
oară, în anul 239 î.e.n., 
și pîhă in anul 1983, în 
statisticile oficiale sînt 
consemnate 1 119 apari
ții sau treceri de come
te în apropierea Terrei.

In 714 cazuri a fost 
vorba de comete diferi
te, iar în celelalte de 
apariții repetate ale 
unor comete deja cu
noscute și înregistrate.

(Agerpres)
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