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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

f ...........

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut loc, simbătă, 14 
mai, ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

La primul punct al ordinii de zi, Comi
tetul Politic Executiv a examinat un raport 
cu privire la stadiul pregătirii proiectelor 
de documente ale Consfătuirii economice 
la nivel înalt a țărilor membre ale C.A.E.R.

Comitetul Politic Executiv a aprobat ac
tivitatea desfășurată, pînă în prezent, de 
către delegația română, pe baza manda
tului încredințat de conducerea partidu
lui, și a reafirmat hotărîrea partidului și 
statului nostru de a acționa, in continuare, 
pentru pregătirea temeinică a consfătui
rii, pornind de la necesitatea de a se adu
ce îmbunătățirile ce se impun în activita
tea acestui organism, spre a permite o mai 
bună conlucrare între țările membre, solu
ționarea în comun a problemelor, îndeo
sebi a celor privind acoperirea necesaru
lui de energie și materii prime, speciali
zarea in producție și altele.

Comitetul Politic Executiv a relevat im
portanța deosebită pe care România o 
acordă colaborării în cadrul C.A.E.R., sub
liniind că aceasta trebuie să se bazeze pe 
principii de egalitate și de neamestec în 
treburile interne și să asigure progresul 
fiecărei economii naționale, o apropiere a 
dezvoltării economice a țărilor respective, 
crearea condițiilor pentru rezolvarea, cu 
forțe unite, a unor probleme complexe ale 
vieții economice mondiale, inclusiv în do
meniul științei și tehnicii moderne. Comi
tetul Politic Executiv a apreciat că înfăp
tuirea acestor obiective va permite ca ță
rile membre ale C.A.E.R. să poată partid 
cipa mai activ Ia dezvoltarea schimburilor 
și cooperării economice, să-și adpcă o 
contribuție tot mai însemnată la edificarea 
cu succes a socialismului în țările noastre 
și, în același timp, la intensificarea parti
cipării lor la diviziunea internațională a 
muncii, la colaborarea economică inter
națională.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
delegația română să acționeze în vederea 
definitivării cit mai rapide a documentelor 
consfătuirii, pentru a se putea trece, în 
cel mai scurt timp, la organizarea întîl- 
nirii la nivel înalt a țărilor membre ale 
C.A.E.R., ținîndu-se seama de importanța 
deosebită a acestei organizații pentru 
dezvoltarea economico-socială a tuturor 
statelor membre.

In continuare, Comitetul Politic Executiv 
a examinat și aprobat propunerile referi
toare la organizarea asistenței medicale 
cu plată.

Răspunzînd solicitărilor populației, noile 
reglementări prevăd ca asistența medicală 
cu plată, la cerere, să se desfășoare in 
unități sanitare și la domiciliul cetățenilor, 
sub directa organizare a Ministerului 
Sănătății. Asistența medicală ambulatorie 
va fi asigurată in cadrul dispensarelor 
policlinici cu plată, unități cu personali
tate juridică, ce vor funcționa pe baza 
autoconducerii muncitorești, autogestiunii 
economico-financiare și autofinanțării.

Asistența medicală ambulatorie cu plată 
se va face de către personalul sanitar 
încadrat în unitățile sanitare, de învăță- 
mînt superior medical și farmaceutic și 
de cercetare științifică medicală, în afara 
programului de muncă, precum și de 
medicii pensionari stabiliți de direcțiile 
sanitare. Sumele ce revin personalului 
sanitar care acordă asistență medicală 
ambulatorie cu plată se plătesc în afara 
fondului de retribuire planificat, a drep
turilor de retribuire sau a pensiei pentru 
limită de vîrstă ori de serviciu. Pentru bol
navii convalescenți și cei în recuperare 
medicală s-a prevăzut organizarea unor 
unități sanitare distincte, profilate pe 
anumite specialități medicale, precum și 

/ în compartimente distincte cu paturi în 
cadrul secțiilor de specialitate din uni
tățile existente, ca și în cadrul unor uni
tăți sanatoriale special organizate în 
acest scop, cheltuielile de întreținere ur- 
mînd să fie achitate unităților respective 
de către pacienții solicitanți.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
reglementările privind asistența medicală 
cu plată să fie cuprinse într-un decret 
care va fi publicat în Buletinul oficial.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu 
privire la vizita oficială de prietenie efec
tuată în țara noastră, în perioada 5—10 
mai, de tovarășul Hu Yaobang, secretar 
general al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez,

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hu 
Yaobang, care se înscriu, prin rezultatele 
lor foarte bune, ca un moment de mare 
însemnătate în evoluția relațiilor bilate
rale, deschizînd noi perspective dezvoltării 
prieteniei trainice, solidarității și colabo
rării dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Comitetul Politic Executiv a subliniat cu 
satisfacție că secretarul general al Parti
dului Comunist Român și secretarul ge
neral al C.C. al P.C. Chinez au ajuns, în 
timpul convorbirilor, Ia importante înțele
geri privind promovarea și mai puternică, 
în spiritul încrederii, stimei și respectului 
reciproc, a conlucrării fructuoase dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist Chinez, intensificarea contactelor 
și schimburilor de experiență, pe linie de 
partid și de stat, avînd ferma convingere 
că aceasta va impulsionar extinderea, în 
general, a raporturilor tradiționale ro- 
mâno-chineze, va întări pe mai departe 
prietenia și colaborarea dintre cele două 
popoare.

Comitetul Politic Executiv a relevat cu 
satisfacție reafirmarea, în cadrul dialogu
lui la nivel înalt româno-chinez, a voinței 
comune de a se conferi dimensiuni tot mai 
largi și un conținut tot mai bogat colabo
rării rodnice, 'multilaterale, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Populară Chineză, în domeniile politic, 
economic, tehnico-științific, cultural și în 
alte sfere de activitate, pe baza principii
lor socialismului științific, ale deplinei 
egalități, respectului independenței și

suveranității naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reciproc și 
întrajutorării tovărășești.

A fost exprimată convingerea că ampli
ficarea continuă a acestei strînse conlu
crări este în folosul ambelor noastre po
poare, al desfășurării cu succes a con
strucției socialiste în România și China, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

A fost reliefată, în același timp, semni
ficația schimbului aprofundat de opinii 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hu 
Yaobang cu privire Ia situația internațio
nală actuală, care a pus în evidență iden
titatea sau apropierea punctelor de vede
re în principalele probleme abordate.

Comitetul Politic Executiv a apreciat în 
mod deosebit hotărîrea celor două parti
de și țări, exprimată de secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român și secre
tarul general al C.C. al P.C. Chinez, de a 
acționa, împreună cu toate forțele demo
cratice și progresiste, pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor spre 
confruntare și război, pentru stingerea fo
carelor de conflicte și soluționarea prin 
mijloace pașnice, prin tratative, a diferen
delor dintre state, pentru dezarmare, în 
primul rînd dezarmare nucleară, pentru 
edificarea unui climat de destindere și 
securitate, pentru lichidarea subdezvoltării 
și instaurarea unei noi ordini economice 
mondiale, pentru făurirea unei lumi care 
să asigure pacea, independența și dezvol
tarea liberă a fiecărei națiuni, pe calea 
progresului economic și social, a bună
stării și civilizației.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, de 
asemenea, hotărîrea Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist Chinez de 
a conlucra activ pentru realizarea unei 
Colaborări ncți în- mișcarea revoluționară, 
între partidele comuniste și muncitorești, 
pentru o nouă unitate, bazată pe deplina 
egalitate, pe independența fiecărui partid, 
pe respectarea dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător linia poli
tică, în concordanță cu condițiile con
crete în care își desfășoară activitatea.

Comitetul Politic Executiv a subliniat cu 
profundă satisfacție acordul celor doi 
conducători de partid de a continua dia
logul la nivel înalt, care a avut și are un 
rol determinant în adîncirea continuă a 
prieteniei și colaborării româno-chineze.

Aprobînd întru totul rezultatele convor
birilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Hu Yaobang, Comitetul Politic Executiv 
a stabilit măsuri pentrbj transpunerea în 
viață a înțelegerilor convenite, care re
prezintă o nouă și valoroasă contribuție 
la dezvoltarea conlucrării prietenești dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist Chinez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chineză, 
atît pe plan bilateral, cît și pe arena in
ternațională, spre binele și în interesul 
celor două popoare, al cauzei socialis
mului, al afirmării politicii de indepen
dență, colaborare și pace în lume.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 
asemenea, probleme curente ale activității 
de partid și de stat.

Specialiștii și cadrele de conducere din unitățile agricole© Ploile căzute în ultima perioadă, la care s-a adăugat
asigurată prin irigații, au creat în unele zone condiții mai 
bune pentru dezvoltarea culturilor.

© Starea de umiditate a solului - mai ales în Bărăgan, Do- 
brogea și sudul Moldovei - impune să se asigure funcțio
narea neîntreruptă a tuturor sistemelor de irigații.

• Programele zilnice și săptămînale de irigații - riguros res
pectate, prin organizarea muncii formațiilor de lucru în 
schimburi de zi și noapte.

să supravegheze permanent și să asigure buna desfășu
rare a irigațiilor, potrivit normelor agrotehnice, nevoilor rea
le de apă ale culturilor pe fiecare parcelă.

© Pe terenurile unde nu sînt amenajări pentru irigații să se 
organizeze ample acțiuni gospodărești, cu participarea 
largă a populației de la sate, pentru udarea culturilor pe 
suprafețe cît mai mari, folosindu-se la maximum resursele 
locale de apă.

Despre stadiul și desfășurarea irigațiilor — relatări în pagina a Hl-a

INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

•5^

acordat revistei saudite „Al Majalla"
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 

Republicii Socialiste România, a primit, la 27 aprilie a.c., pe Elias 
Harfouche, șeful secției de politică externă a revistei „Al Majalla", ce 
apare la Londra, in limba arabă, publicație editată de compania saudită 
„Saudi Research and Marketing Co", căruia i-a acordat următorul
interviu :

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, România întreține relații 
diplomatice atit cu țările arabe, 
cit și cu statul Israel. Cum ve
deți,în continuare, dezvoltarea 
acestor raporturi, in condițiile 
deteriorării grave a situației din 
Orientul Mijlociu ?

RĂSPUNS : Aș dori să menționez, 
în primul .rînd. că România se pro
nunță și întreține relații de colabo
rare cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orânduire socială. Conside
răm că in actualele împrejurări in
ternaționale este necesar să se facă 
totul pentru dezvoltarea colaborării 
dintre state, în spiritul principiilor 
coexistentei pașnice, ale egalității în 
drepturi, respectului independentei și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, și. desigur, 
ale avantajului reciproc, ale ■ renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța. în acest spirit. România a în
treținut și întreține relații atît cu 
țările arabe, cît și cu Israelul. .

Ne-am pronunțat întotdeauna îm
potriva războiului, pentru soluționa
rea problemelor din Orientul Mijlo
ciu — ca dealtfel din toate zonele 
lumii — numai prin tratative. Am 
luat poziție fermă împotriva multor 
acțiuni militare ale Israelului. în 
mod deosebit împotriva acțiunilor 
agresive din Liban, dar considerăm 
că. dacă intre unele state intervin 
conflicte. alte state nu trebuie Să 
întrerupă relațiile cu o parte sau cu 
ajtă parte, ci să acționeze pentru a 
opri conflictele, pentru a contribui la 
soluționarea lor pe calea negocieri
lor. în acest spirit am procedat și in 
problema relațiilor cu țările arabe și 
cu Israelul.

în ceea ce privește situația din 
Orientul Mijlociu, intr-adevăr s-a 
înrăutățit după acțiunile militare ale 
Israelului din Liban. Iată de ce con
siderăm că este necesar să se facă 
totul pentru a se ajunge la retrage
rea cit mai neîntîrziată a Israelului 
din Liban, pentru a se respecta in
tegritatea și suveranitatea Libanu
lui, ca o condiție pentru a se putea 
crea un cadru favorabil trecerii la o 
soluție globală în această zonă a 
lumii.

Este. deci, evident că România se 
gîndește să acționeze și în continua
re în direcția soluționării probleme
lor dintre Israel și țările arabe pe 
calea tratativelor, menț.inînd și în
tărind relațiile diplomatice si de altă 
natură pe care le are în prezent si. 
dacă este posibil, să dezvolte aseme
nea relații și cu alte state.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, in vederea rezolvării si
tuației din Orientul Apropiat au 
fost avansate o serie de iniția
tive și de planuri de pace — pla
nul de pace de la Fes, cel al pre
ședintelui Reagan. De asemenea, 
au avut loc negocieri intre rege

le Hussein și Yasser Arafat. Care 
ar .fi rolul pe care România l-ar 
putea juca in legătură cu con
vorbirile și tratativele palesti- 
niano-iordaniene, pentru ajun
gerea la o soluție viabilă a pro
blemelor din această zonă ?

RĂSPUNS : într-adevăr, după 
evenimentele din Liban s-au inten
sificat eforturile pentru a se ajunge 
la o pace globală în Orientul Mijlo
ciu.

în acest cadru se înscriu și iniția
tivele. propunerile țărilor arabe de 
la Fes care constituie un program 
foarte important. De fapt, pentru 
prima oară țările arabe se pronunții 
în mod clar pentru o Isoluție pe 
calea negocierilor, ceea ce. după pă
rerea mea. deschide o perspectivă 
deosebită pentru soluționarea pro
blemelor din Orientul Mijlociu. Exis
tă. de asemenea, propunerile pre
ședintelui Reagan și alte propuneri, 
inclusiv propunerile pentru o con
ferință internațională.

Se pare să este necesar să se gă
sească calea pentru a se trece la 
realizarea în viată a acestor propu
neri, și aceasta presupune organiza
rea de negocieri între părțile intere
sate și. neapărat, asigurarea partici
pării Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, ca reprezentant unic al 
palestinienilor.

Noi apreciem mult poziția con
structivă adoptată de Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, nego
cierile cu regele Hussein al Iorda
niei și considerăm că este posibil ca 
ele să continue și să se ajungă la 
un acord- corespunzător.

Aș dori, însă, să menționez încă 
o dată că pentru soluționarea pro
blemei palestiniene se impune nea
părat ca Organizația pențru Elibe
rarea Palestinei să participe la tra
tative. Consider că în această pri
vință țările arabe pot avea" un rol 
foarte important pentru a elabora o 
soluție de depășire a actualelor 
greutăți și de stabilire a unui cadiu 
corespunzător pentru începerea ne
gocierilor.

Propunerile președintelui Reagan 
ar fi mult mai complete dacă ar 
cuprinde și participarea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei la tra
tative. Cum să se realizeze aceasta 
— este o problemă care își poate 
găsi o soluție . acceptabilă ; indife-, 
rent. însă, la ce formă s-ar ajunge. 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei nu poate fi exclusă de la ne
gocieri. în momentul de fată, con
sider că aceasta este problema fun
damentală pentru a se depăși si
tuația care s-a creat.

România nu are în vedere să 
participe la aceste negocieri, dar în 
relațiile sale cu Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, cu țările arabe, 
cu Israelul, cu alte state va face tot 
ce este posibil pentru a se ajunge

la realizarea unui cadru de negocieri 
acceptabil pentru toate părțile.

Sigur, noi sintem pentru o confe
rință internațională sub egida .Orga
nizației Națiunilor Unite, dar oricare 
ar fi cadrul negocierilor, el trebuie 
să fie acceptat de părțile interesate, 
în primul rînd. și să asigure partici
parea — subliniez încă o dată — a 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

Apreciem că trebuie făcut, totuj 
pentru o soluție globală și conside
răm că trebuie să se obțină cel 
puțin începerea negocierilor în acest 
an.

ÎNTREBARE : După ce v-ați 
întilnit cu domnul Arafat, consi
derați, domnule președinte, re
zultatul negocierllori dintre Ior
dania și Organizația pentru Eli
berarea Palestinei drept o neșan
să, o cădere a planului Reagan I

RĂSPUNS : în întîlnirea cu pre
ședintele Arafat și'alți reprezentanți 
ai Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei am discutat problemele 
unei soluții politice in Orientul 
Mijlociu. Am rămas cu impresia — 
și aș putea să spun chiar cu convin
gerea — că Organizația pentru Eli
berarea Palestinei. președintele 
Arafat doresc să se ajungă la o în
țelegere corespunzătoare cu regele 
Hussein.

Am menționat, deja, că planul pre
ședintelui Reagan poate să aibă un 
rol important numai în condițiile îm
bunătățirii sale prin acceptarea pre
zenței Organizației pentru Elibera
rea Palestinei la negocieri, dar. desi
gur, că negocierile trebuie să aibă 
neapărat în vedere '— repet ■— pro
punerile țărilor arabe de la Fes, pre
cum și alte propuneri care pot fi 
prezentate în cadrul negocierilor.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, este cunoscut rolul pe 
care l-ați avut; in pregătirea in- 
tîlnirii egipteano-israeliene de la 
Ierusalim, din noiembrie 1977. 
Cunosclnd concepția dumnea
voastră pripind rezolvarea pe 
cale politică a. conflictului din 
Orientul Mijlociu, vă rugăm să 
ne spuneți ce căi și ce mijloace 
trebuie folosite pentru a se ajun
ge la o pace trainică și iustă in 
zonă ; ciedeți că recunoașterea 
necondiționată a Israelului de 
către Organizația pentru Eli
berarea Palestinei ar putea fi 
una din căi ? De asemenea, are 
România in vedere să joace 
vreun rol în ce privește dialogul 
americano-palestinian 7

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat întotdeauna pentru soluționarea 
problemelor din Orientul Mijlociu 
pe calea tratativelor. Noi am consi
derat î.ntilnirea și tratativele dintre 
Egipt și Israel ca un factor impor
tant pentru procesul de pace în Ori
entul Mijlociu. Este adevărat că 
aceste tratative' nu au rezolvat decit 
problema Sinaiului 'și a relațiilor 
dintre Egipt și Israel, dar cu toate 
acestea ele reprezintă un factor im-
(Continuare în pag. a V-a)

La invitația președintelui Nicolae Ceaașesca 

și a prim-ministrului guvernului român

Prim-ministriJ Malavezieî, Palo Seri dr. 
Mahathir Mohamail, sosesîe iS i tara noastră

BUN VENIT IN ROMANIA!
Luni sosește in țara noastră, Ia invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 

Romania, și a tovarășului Constantin Dăscălescu, prim-ministrul guvernului român, Dato Seri dr. Mahathir 
Mohamad, prim-ministrul Malayeziei, care efectuează o vizită oficială de prietenie în Republică Socialistă Romania.

Prim-ministrul Malayeziei, Dato 
Seri dr. Mahathir • Mohamad, s-a 
născut la 20 decembi-ie 1925, in statul 
Kedah. Este absolvent al Facultății 
de medicină a Universității din Sin
gapore.

Paralel cu profesiunea de medic 
desfășoară, începînd din 1945, activi
tăți politice în cadrul mai multor or
ganizații și partide. devenind mai 
tîrziu membru al Organizației 
Naționale Unite Malayene 
(U.M.N.O.).

La alegerile din 1964 și 1974 
devine membra al .parlamen
tului, iar în 1973 este ales se
nator.

Membru al Consiliului su
prem al Organizației Naționale 
Unite Malayene intre anii 1965 
și 1988, dr. Mahathir Moha
mad a fost ales in 1975 vice
președinte, iar în 1978, prim- 
vicepreședinte al Organizației 
Naționale Unite Malayene. In 
perioada 1968—1979 militează, 
în cadrul unor organisme gu
vernamentale. pentru moderni
zarea și dezvoltarea înivăță- 
mîntului din Malayezia.

în 1974 este numit ministru 
al invățămintului iar în 1978 
devine viceprim-ministru și 
ministru al comerțului și in
dustriei.

In 1981, dr. Mahathir Moha
mad a fost ales președinte al 
Organizației Naționale Unite 
Malayene, devenind, totodată, 
și prim-ministru. în 1982, ca 
urmare a victoriei în alegerile 
generale, este reconfirmat în 
postul de premier.

Poporul român urmărește cu 
simpatie eforturile depuse de 
poporul malayezian pentru 
dezvoltarea independentă a tă
rii și apreciază poziția activă 
a Malayeziei în viața interna
țională. eforturile sale îndrep
tate spre realizarea unui cli
mat de pace, destindere și coo
perare în tome.

Deși România și Malayezia 
sînt situate la mari distanțe 
geografice una de alta, intre cele 
două țări se dezvoltă o bună colabo
rare, în spiritul stimei și respectului 
reciproc, al principiilor egalității în 
drepturi, independenței și suverani
tății naționale. în cei 14 ani de Ia 
stabilirea relațiilor diplomatice. între 
cele două țări s-au intensificat 
schimburile de vizite la diferite ni
veluri, ceea ce a contribuit la o tot 
mai bună cunoaștere reciprocă.

Un moment de o deosebită impor
tanță în consolidarea prieteniei și 
conlucrării fructuoase româno-mala

yeziene l-au constituit vizita oficială 
de prietenie efectuată, in noiem
brie 1982, de președintele Nicolae 
Ceaușescu în Malayezia. întâlnirile 
sale cu Maiestatea Sa regele Sultan 
Haji Ahmad Shah Ibni‘ Al-Marhum 
Sultan Haji Abu Bakar și cu prim- 
ministrul Dato Seri dr. Mahathir Mo
hamad. Dialogul la nivel înalt și-a 
găsit materializarea într-un șir de

avantajos pentrumondiale, este .... .....__________
toate țările. România și Malayezia 
conlucrează, de asemenea, pe tărâmul 
vieții internaționale, în cadrul Orga
nizației Națiunilor Unite și al altor 
foruri și, in primul rînd, al „Grupu
lui celor 77“ și al mișcării de neali
niere, pentru realizarea unui* climat 
de pace, destindere și cooperare în 
lume, pentru lichidarea subdezvol

tării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

în toastul rostit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la dineul 
oferit de Maiestatea Sa regele 
Malayeziei, în noiembrie 1982, 
se arăta : „Dezvoltarea relații
lor româno-malayeziene de
monstrează că, atunci cînd se 
pornește ferm de la prin
cipiile egalității, independen
ței și respectului dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî 
de sine stătător destinele, fără 
nici un amestec din afară, 
între toate țările, fără deose
bire de orânduire socială, se 
pot dezvolta relații bune de 
colaborare și conlucrare re
ciproc avantajoasă. Dealtfel, 
însăși viața a demonstrat că 
numai pe aceste principii pot 
fi dezvoltate raporturi fruc
tuoase între state, se pot asi
gura pacea și destinderea in
ternațională".

La rîndul său, Maiestatea Sa 
regele Malayeziei arăta în 
toastul rostit cu același pri
lej : „Malayezia apreciază 
contribuția pozitivă, impor
tantă a României la viața in
ternațională. De aceea. Mala
yezia dă o înaltă apreciere 
curajului și înțelepciunii dum
neavoastră, domnule pre
ședinte. modului în care ați 
acționat pentru ca țara dum
neavoastră să joace un rol 
constructiv în numeroasele 
probleme politice ale Europei, 
ca și în ce privește destinde
rea, raporturile Est-Vest, de
zarmarea".

Cu convingerea că actuala vizită pe 
care distinsul oaspete o efectuează 
în România, dialogul la nivel înalt ce. 
va avea loc cu această ocazie vor 
aduce o nouă și însemnată contribu
ție la extinderea relațiilor bilaterale 
și, în același timp, la cauza păcii și 
colaborării internaționale, poporul 
român adresează prim-ministrului 
Dato Seri dr. Mahathir Mohamad un 
călduros „BUN VENIT PE PĂMÎN- 
TUL ROMÂNIEI !“.

lume,

acorduri și înțelegeri, care au dat un 
puternic impuls cooperării bilaterale. 
Se cuvine, astfel, subliniată hotărîrea 
părților de a asigura creșterea pe 
mai departe a volumului schimburi
lor comerciale româno-malayeziene, 
inclusiv prin studierea în continuare 
a posibilităților ca o parte a acestor 
schimburi să se desfășoare pe baza 
principiului compensației, prin li
vrări reciproce de mărfuri — princi
piu a cărui extindere, în actualele 
împrejurări de criză ale economiei
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LTOAUTAȚILE RURALE
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Din generație 
in generație

probă a răspunderii față de aspectul și wa(a setului

I
I
I

I

Faima de sculptor in os i s-a 
dus peste șapte munți și văi. 
Chiar și acum, la respectabila 
vîrstă de 82 de ani. Petre Maro- 
cico, din comuna suceveana 
Ulma, realizează fel de fel de 
obiecte din os cu splendide :n- 
crustații zoomorfe si geometrice. 
Specialiștii le consideră opere 
de artă.

Petre Marocico, care a moște
nit meșteșugul de la tatăl său, 
și-a destăinuit tainele reușitelor 
sale unui tinăr, acesta fiind acum 
pe punctul de a-și întrece 
maestrul.

I
I
I

I
Pasionați 
de istorie

în ultimii ani. fața — ca și viața — 
comunelor și satelor noastre s-au 
'schimbat. Au apărut zeci și sute de 
mii de case : aspectuoase, spațioase, 
sănătoase — pe potriva anilor noștri, 
a puterii economice a locuitorilor și 
a gustului lor pentru frumos. Nu 
peste tot insă. Iată de ce — la Con
ferința pe țară a președinților con
siliilor populare — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că „este necesar 
să se acorde o atenție mai mare sis
tematizării și organizării teritoriale."

— se construiește pentru a fi folosită 
cîteva bune decenii. De aici și con
cluzia că de felul in care construim 
azi depinde înfățișarea satului de 
mîine. Nimeni nu are dreptul să uite 
acest adevăr, nici autoritățile, nici 
cetățenii.

Bucătăria din., 
si altele

me? Autoturisme proprietate perso
nală — atîtea există in comunele 
enumerate. E bine că țăranii și-au 
cumpărat mașini, asta reflectă stan
dardul crescut de trai, dar nu despre 
așa ceva este vorba aici și acum.

Căci dacă la oraș 
tate a posesorilor de 
garează pe . stradă, la . 
tutea părerii că „loc este destul !' 
— nu se concepe decît mașină

a apiculturii din țara noastră i se adaugă recen- 
prin obținerea, din produsele stupului, o unor pre

parate originale terapeutice cu valoare certă, confirmată și de interesul 
specialiștilor din alte țări. De milenii, omul folosea de la stup numai mierea 
și ceara. Abia in , ultimele decenii au fost valorificate polenul, păstura, 
propoiisul, veninul, lăptișorul de matcă. Jintița (sau trituratul de larve) cu 
miere era utilizată, în mod empiric, dar experiența tradițională îmbinată cu 
cercetarea științifică și experimentul clinic au transformat aceste compo
nente intr-un produs original : APILARNIL. Clinici din București, Cluj-Napoca, 
Tirgu-Mureș etc. au obținut rezultate bune în 
ameliorări spectaculoase, confirmînd valoarea 
mânesc.

Consemnăm cîteva opinii competente
Apilarnilului.

Tradiției milenare 
te premiere științifice

Ce spun autoritățile locale
La Coșereni am discutat cu Dumi

tru Damian, vicepreședinte al consi
liului popular, și cu ion Stoian, secre
tarul ; la Movilița — cu Mihai Hova- 
ghenian, primarul comunei ; la Dridu 
— cu vicepreședintele Ion Mihalcea ; 
la Brazi — cu Vasile Colea, primarul... 
întrebările au fost următoarele : 1. 
Cum se face că în comuna dumnea
voastră Legea sistematizării a fost 
încălcată atit de des ? 2. Ce măsuri ați 
luat împotriva acelora care o ignoră ? 
Răspunsurile au fost identice (motiv 
pentru care le-am și grupat) :

1. „N-am știut. Oamenii constru
iesc pe furiș". Răspuns neadevărat. 
Cum poți să ridici o casă (un garaj, 
un grajd etc.) „pe furiș", fără să 
afle primarul?! Din două, una : ori 
autoritățile comunei nu trec cu luni
le pe străzile localităților pe care le 
conduc (ceea ce este absolut impo
sibil, pentru că trăiesc acolo), ori 
trec (sigur!), dar... închid ochii și în
trebarea următoare este aceasta : De 
ce închid ochii (sau pentru ce) ? Mai 
mult ca sigur este că — bune ori 
rele — la consiliul popular se știu 
toate, ceea ce presupune acordul ta
cit al celor puși ca să conducă lo
calitățile respective Acord pen
tru indisciplină, pentru încălca
rea legii ?!?

2. „N-am luat nici o măsură". Așa 
este, am verificat. Chitanțierele pen
tru amenzi s-au îngălbenit de nefo- 
losință,..

tratamentul unor afecțiuni, 
certă a noului produs ro-

marea majori- 
autoturisme le 
sate — in vir-

- ■ - i«

cu 
garaj. Or, un garaj ocupă intre 15 
și 20 mp din curte. Chiar mult mai 
mult, depinde unde-1 plasezi. Fami
lia inginerului agronom Alexandru 
Lupașcu din Dridu și-a construit ga-

în legătură cu utilizarea

păstură. miere și lapilarnil-conținînd __ ____ . __ ...
pulvis — este un produs aliment bio- 
stimulator și hepatoprotector. Se gă
sește la magazinele ..Plafar1' și „Api
cola". Apilarnil și Apilarnilprop se 
găsesc și in farmacii. Ar fi de do
rit ca aceste produse să se găseas
că nu numai în reședințele județelor, 
ci și în celelalte

Prof. dr. docent Alexandru CI- 
PLEA, de la Institutul de fiziologie 
din București — cunpscut specialist, 
care de aproape șase decenii îmbină 
armonios elementele medicinei tradi
ționale din acest domeniu cu cele mai 
recente date științifice, obținînd o se
rie de rezultate bune — ne-a vorbit1 
despre valoarea biologică și terapeu
tică a recentului 
produs. Drajeu- 
rile de Apilar
nil și Apilarnil
prop sînt pro
duse apicole to
nice, energosti- 
mulatoare, tro
fice, aplicate la 
o scară largă, 
cu rezultate foarte bune, con
firmate și in clinici de specialitate. 
Datorită proprietăților lor sînt utili
zate terapeutic și vitalizant in cazu
rile de debilitate fizică, stări caren- 
țiale (datorate lipsei unor vitamine 
ori săruri minerale etc.), in astenii, 
stări de denutriție (din cauza unor 
afecțiuni), pubertate întîrziată. con
valescență după boli acute sau post
operatorii. osteoporoze, surmenaj fi
zic și intelectual, îmbătrînire prema
tură. Ambele produse conțin un com
plex de substanțe naturale cu pro
prietăți energostimulatoare. acționind 
favorabil asupra metabolismului ge
neral. stimulînd capacitatea de apă
rare a organismului. Observațiile pli- 
nice arată că aceste produse naturale 
s-au dovedit net superioare unor me
dicamente de protfectie hepatotropă 
realizate de firme cu prestigiu. Api
larnilprop (drajeuri cu Apilarnil și 
propolis) prin componentele propoli- 
sului (flavone, enzime, uleiuri vola
tile. esteri ai acizilor aromatici) are 
și acțiune antibacteriană. antimicoti- 
eă. cicatrizantă și trofică, de refacere 
și regenerare a țesuturilor și celule
lor. Substanțele cicatrizante și dezin
fectante din propolis acționează fa
vorabil in boala ulceroasă, gastrită, 
colită și enterocolite, constituindu-se 
intr-o peliculă protectoare a țesutu
rilor. Datorită proprietăților antibac- 
teriene și cicatrizante Apilarnilpro-p 
este indicat și in tratarea unor sto- 
matite. gingivite. paradontopatii etc.

Despre recentul produs — Apilar
nil — aflat la baza unei game va
riate de preparate apiterapeutice și 
cosmetice — ne-a vorbit și autorul 
lui. pasionatul apicultor și cercetător 
Nicolae V. ILIEȘIU, șeful fermei 
apicole din Scornicești.

Din 1982 de cînd a început produc
ția organizată și curentă a Apilarni
lului — ca materie primă, respectiv 
ca substanță, activă — el a foșt in
clus. datorită calităților naturale, pe 

. dâre îb ,'are,^ într-o serie de produse 
/îheaicarli'en'toKse1 dietetice și dosmeti- 
ce. Astfel. Apivitas-forte — concen
trat alimentar dieto-apiterapeutic

ți-i vaca, mamă Alexan-— Unde 
drină ?

— Păi... 
lanta.

n-am, a călcat-o bascu-Reparație cu... două niveluri
Citim și cităm dintr-un act (ștam

pilat. bineînțeles) : „Tovarășe pre
ședinte. subsemnatul Duță T. Stan, 
din comuna Coșereni tînăr că
sătorit, tatăl a doi copii cu care 
trăiesc intr-o locuință insalubră și 
insuficientă vă rog să-mi eliberați 
o autorizație de reparație a casei". 
Data : 22.06.1982. Apostila : „Nu se 
aprobă decît reparații curente, pen
tru că e în centrul civic. în cazul în 
care, pe. parcursul realizării repara
țiilor curente se va produce prăbuși
rea unui perete (starea de uzură a 
construcției este avansată) nu se va 
permite refacerea construcției". A- 
cest act există, poate fi văzut la 
consiliul popular al comunei. Ceea 
ce nu există este tocmai reparația 
solicitată. Odată ce Duță T. Stan s-a 
văzut cp hirtia în mină, s-a pus cu 
maiul și cu tîrnăcopul pe casa cea 
veche, a demolat-o și pe-aici ți-i 
drumul : a săpat și a turnat temelii 
noi, a ridicat 
cărămidă și 
acoperiș... Ați 
face și alta 
Omul a cerut 
reparație la casa cea veche. 1 s-a eli
berat. Dar, deși nu i s-au aprobat 
decît „reparații curente", el a făcut 
altceva : a stricat casa veche și-și 
înalță casă nouă, cu două niveluri. 
Numai că, pentru asta, era necesară 
o altă autorizație, de construcție...

Desigur, în acest fel a fost eludată 
și plata unor taxe — dar aceasta 
este numai una dintre fațetele in
disciplinei. Casa fiecăruia 
litatea tuturor, iar o casă

ziduri proaspete din 
năzuiește acum spre 
înțeles? Una a zis că 
a făcut în realitate, 
o autorizație pentru o

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL IALOMIȚA
localități. întrucit 
avem foarte mul
te solicitări din 
țară și în special 
din centrele mun
citorești. Grație 
proprietăților (de 
regenerare a ce
lulelor și tonifie- 
re a țesuturilor, a 
acțiunii biostimu- 
care le deține, 

a fost introdus în- 
serie de produse cosmetice 

la întreprinderea 
din București. Produsele

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ

■C-i-

rajul la 36 m de la gardul de fațadă. 
Ca să ajungi la el îți trebuie o pistă 
lată de cel puțin 2 m. Asta înseamnă 
72 mp. Adăugați 20 mp, suprafața 
ocupată de construcție. Total_ — 92 
mp pierduți pentru agricultură! Deci 
— așa cum s-a calculat la Conferința 
pe țară a președinților consiliilor 
populare — minus 400—500 kg de to
mate 
ceapă

Tot 
milia 
Vasile a fost 
pămîntul, a plasat garajul mai lingă 
poartă, n-a pierdut decît vreo... 30 
mp. înmulțiți această suprafață cu 
zecile de mii de autoturisme proprie
tate personală existente în 
rural și veți obține mii și 
hectare de pămînt sustrase produc
ției agricole '

A nu se 
dacă te-ai 
rural — nu 
tău unde să-ți parchezi autoturis
mul. Dar alături de frumoasele și 
spațioasele case construite de țărani 
în ultimii ani. aceste garaje răsar 
anapoda. Mașinile există și se vor 
înmulți. Undeva trebuie să li se gă
sească un adăpost. Soluții trebuie 
să existe. Să fie căutate.

— N-ai cerut dumneata autorizație 
pentru construirea unui grajd ? 
Unde-i ?

— Eu nu ; Ion, omu-meu, el a 
scris... Ăsta-i grajdul.

Intrăm și vedem o cameră spațioa
să, chilimuri, aragaz,, mobilă melami- 
nată ultimul model, albă, frigider, 
masă, scaune... Ce mai — bucătărie 
autentică, frumoasă, modernă, cum 
puține vezi chiar la oraș, darămite 
la Coșereni. în cealaltă cameră a... 
„grajdului" _ . ................ '
războiul de țesut. Ieșim afară și- pri
vim pereții — noi-nouți! Acoperișul 
e din țiglă — construcție in lege. Pe 
ce bază a fost ridicată? Știuta ce
rere, plus apostila de rigoare : „Sub
semnatul Bichir Ion vă rog să-mi 
aprobați extinderea pentru ca să 
ridic un grajd pentru vacă...".

Altminteri nu-s singurele încălcări 
ale legii sistematizării. O simplă 
plimbare prin Coșereni este edifica
toare. Iată. Gheorghe Filip și-a tur
nat peste pămîntul curții o veritabilă 
pistă de beton ; Oprea Marin a scos 
autorizație de construcție pentru 
casă cu etaj, dar a .făcut-o cum a 
vrut el, adică altfel ; Gheorghe Va
sile și-a înălțat-o pe a lui în afai’a 
perimetrului construibil.

Coșereni — 93; Movilița —'-124; 
Dridu — 109 ; Brazi — 111... Ce anu-

gospodina și-a instalat

ori minus 120—150 kg de
sau alte produse...
la Dridu, pe aceeași stradă, fa- 
țăranului cooperator Tănase 

mai „econoamă" cu

j

înțelege de aici că 
născut și trăiești 

trebuie să ai un loc

Un cuvînt autocritic

latoare etc.) pe 
Apilarnilul 
tr-o 
realizate la întreprinderea „Mi
raj" din București. Produsele cos
metice, pe bază de Apilarnil, au de
numirea „Acantha" : creme nutriti
ve de zi și de noapte pentru ten 
uscat și gras, compoziții cosmetice 
pentru îngrijirea părului, 
demachiantă etc.

Dr. Ion URSEANU, medic
— boli interne, de la Spitalul 
Militar: în ultimele șase 
chimia a pus la dispoziția o- 
mului suferind o gamă foarte largă 
de medicamente, iar în ultimii ani' 
putem spune că asistăm la o adevă
rată explozie a. medicamentelor de 
sinteză. Paralel cu utilizarea lor, 
adesea în exces, au apărut însă și 
adevărate boli datorate medicamen
telor de sinteză și odată cu aceste 
tulburări un capitol nou — și nedo
rit ! — patofarmacologia : boli pro
duse de medicamente. Asemenea fe
nomene. frecvente in toată lumea, au 
făcut să crească interesul pentru 
produsele naturale cu efect terapeu
tic sau vitalizant. Este și cazul ga
mei de produse pe bază de Apilarnil. 
în luna martie a.c. am participat la 
Conferința internațională de apitera- 
pie. unde realizările științifice româ
nești din acest domeniu, prezentate în 
cele zece lucrări științifice, s-au bucu
rat de 
produs 
unic în 
crat un
baterilor, iar rezultatele acestor dis- 

.cutii s-au concretizat în solicitarea 
produselor românești pe bază de Api
larnil. Avem convingerea că tradiția 
noastră în apicultură. rigoarea știin
țifică cu care au fost urmărite expe
rimentările. rezultatele bune obținute 
sint de natură să ofere populației una 

,. din .cele mal promițătoare game de 
produse naturale pentru menținerea 
sănătății, vigorii, longevității active.

emulsie

primar 
Central 
decenii

<?rAm discutat și cu tovarășul 
Gheorghe Glodeanu. prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular jude
țean Ialomița. Ne-a spus :

— Merităm critica. Ceea ce ați con
statat corespunde realității. în unele 
sate și comune Legea nr. 58 din 
1974 (privind sistematizarea terito
riului și localităților urbane și rurale) a .............. - -- -
va ți 
Unii 
cînd 
calcul • și 
după aceea vor fi lăsați în pace. 
Ceea ce chiar se și întîmplă. Le
gea sistematizării trebuie popu
larizată nu numai la tribuna că
minului cultul-»», scoto vin de regulă 
tot cei corecți. Uneori nu sînt che
mați tocmai vinovății. Amenzile sint 
individuale, dar trebuie să se spună 
și public cine și de ce a fost amen
dat, chiar >n prezenta aceluia. Pledez 
și pentru „popularizarea încălcări
lor", nu numai pentru popularizarea 
legii. Apoi: ce tace deputatul?, ce 
face delegatul sătesc? Ei nu știu ce 
se întîmplă in circumscripția lor ? 
Vă rog să notați că 
și.autocritic...

intr-adevăr. cum 
mai bine rifai tîrziu

răspunzători.

I
I

acestea le spunI
! BUNEA

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I

O

face loca-
— se știe

în 
al

în județul Hunedoara, ca peste 
tot în tara noastră, au fost date in 
folosință. în ultimii ani. atrăgătoa
re unități turistice, care oferă posi-

Rubrică realizată de ■
PeSre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii"

de 
cartier 

înainta, 
întregul 
Pipera,

cu nucleu 
de centru 
comercială

zice expresia, 
decît..;

Din te miri

introduc in 
considerînd că

fost încălcată fără ca cei vino- 
să fie făcuți
merg pină acolo incit, atunci 
comit încălcarea, 

amenda.

CARTIERUL AVIAȚIEI

••■■■« toJa-Nol 'Mircea______
Mihai VIȘO1U
corespondentul „Scinteii"
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Se executau lucrări de canali
zare in cartierul Partos din 
Alba Iulia. in zona sudică a an
ticului Apullum. La un moment 
dat. cupa excavatorului a scos 
la iveală un fragment de stelă 
funerară. Unul din cei cinci pio
nieri care urmăreau desfășura
rea lucrării, a strigat : „Nene, 
stop !“.

Excavatoristul a oprit brusc 
balansarea uriașei cupe cu pă
mînt. Imediat, ței,cinci pionieri, 
pasionați de istorie — Adriana 
Avrămuț, Nicoleta Mo.raru. Mar- 

. cel Dreghici, Ionel Lascu și loan 
Rus — au scormonit pămîntul și 
au scos la suprafață și celelalte 
fragmente ale stelei funerare din 
antichitate.

Restaurată de curînd. prețioa
sa piesă arheologică, ree-me-rtă 
de cei cinci pionieri, va fi expu
să la l.apidariul Muzeului Unirii 
din Alba Iulia.

Iscusință

O 'microcentrală eoliana con
struită cu mijloace modeste, din 
materiale recuperate, de către 
electricianul loan Man de la dis
trictul de expediție camionaj și 
mecanizare C.F.R. Baia Mare. 
Microcentrala lui — surprinsă in 
imagine de Petru Aoșan — 
asigură energia necesară pentru 
a ilumina și încălzi spatiile de 
lucru și dormitorul, pentru func
ționarea unui polizor, a ”nui re- 
șou, a pompei de apă. Deocam
dată.

De pe acum, ingeniosul con
structor se gîndește să realizeze 
stocarea energiei viatului sub 
formă de aer comprimat și con
vertirea lui in energie electrică 
necesară la punctele de lucru de 
pe traseu.

Ștefan Balogh este de profesie 
vitrinier-decorator la întreprin
derea comercială de stat mărfuri 
alimentare Satu Mare, unde iși 
pune in valoare cu pasiune ta
lentul, ingeniozitatea. In reali
zarea lucrărilor sale, adevărate 
creații artistice, el folosește nu
mai materia'e recuperabile. Așa 
cum o atestă și imaginea acestei 
lucrări confecționate d:-: r'^e-iri 
și fixate pe o „felie" dintr-un... 
butuc, materiale recuperate de 
la gropile de gunoi. Dintr-un 
singur butuc el a ..scos" nu mai 
puțin de zece lucrări decorative

un nou și modern ansamblu de locuințe al Capitalei
în partea de nord a 
început lucrările 

construcție ale unui - nou 
de locuințe. Șantierul va 
în anii te vin. cuprinzind 
teritoriu dintre Șoseaua 
Eitrada Școala' Herăstrău, Călea 
ferată București-Constanța și jstra- 
da Avionului. Pe această sudrăiață 
de 80 de hectare se va înălța st>re 
lumină și soare cartierul Aviației, 
destinat celor ce făuresc sau pilo
tează aeronave, celor ce. intr-un fel 
sau altul, reprezintă aripile româ
nești. Proiectanții de la Institutul 
„Proiect" București și constructo
rii Grupului 7 șantiere, care au dă
ruit Capitalei apreciatul ansamblu 
Băneasa Nord, premiat de Uniunea 
arhitecților, valorifică aici expe
riența bună dobîndită anterior. De 
data aceasta însă ău de realizat o 
zonă de locuit de peste trei ori mai 
mare ca număr de apartamente și 
dotări, într-o cu totul altă siste
matizare și distribuire a construc
țiilor.

Pe machetă, ansamblul Aviației 
apare sub forma unui dreptunghi 
împărțit rectangular. principalele 
trasee suorapunîndu-se în gene-il 
pe actuala configurație stradală. 
Vor fi însă și unele modificări, im
puse îndeosebi de nevoia optimiză
rii traficului. Astfel, strada Școala 
Herăstrău va cîștiga în amploare, 
dobind'nd cite trei benzi de circu
lație pe sens, își va corecta și pre
lungi traseul sore nord oină la in- 
tîlnirga cu platforma industrială si 
cartierul Băneasa și va deveni ar
teră principală de acces dinspre și 
înspre oraș.

Cartierul Aviației a fost con
ceput ca o unitate urbană de sine 
stătătoare, cu funcțiuni independen
te. Pentru cei 30 000 de locuitori, 
cît va avea în final, el va fi un fel 
de orășel înglobat în marele orga-

De curînd. 
Capitalei au

nism urban. Un orășel 
central propriu, un fel 
civic plasat pe o arteră 
majoră, trasată între străzile Școa
la Herăstrău și Avionului. Pe , a- 
ceastâ arteră. înzestrată cu unități 
comerciale, de alimentație publică

, și, de,..servicii, ■ se va, dezvolta ,p'; es-, 
'pîanadă care va concentra principa
lele dotări publice, culturale și so
ciale : cinematograf, săli de expo
ziție, magazine ș.a. prevăzute a se 
construi în perspectivă. Comerțului 
îi sînt rezervate spații întinse și pe 
celelalte artere care delimitează 
cartierul, precum și- în principalele 
intersecții. învățămintul va deține, 
de asemenea, spații importante. La 
distante aproape egale de extremi
tățile complexului de locuințe se 
vor construi patru grupuri școlare, 
fiecare cu grădiniță, sală de snort, 
săli de clasă etc. Sînt prevăzute si 
alte utilități de larg interes cetă
țenesc: un dispensar medical, o pia
ță agroalimentară. parcaje, o -zonă 
de destindere bogat plantată (între 
Șoseaua Pipera și Lacul Floreasca). 
cu baze sportive, locuri de joacă 

f pentru copii și altele.
Cum se va înfățișa acest ansam

blu dej locuințe ?
— încercăm — mărturisea șeful 

colectivului de proiectare, tovarășa 
arhitect Paraschiva Iubu — să rea
lizăm o arhitectură aerată, cu vo
lume jucate in înă'țime si denive
lări de la 3 la 4 etaje. Cele mii 
înalte construcții, respectiv blocu
rile de la artere’e principale, nu vor 
deoăși șase niveluri, iar in incinte
le din planul secund e'e vor fi chiar 
mai joase. Vrem să oferim ochiului 
șansa fie a descoperi intre construc
ții natura din preajma lacurilor, 
atit de frumoasă și de bogată in 
vegetație. Căutăm să realizăm și o 
mai mare varietate compozițională, 
tocmai pentru că se recurge

bună măsură la tehnologia indus
trializată. care presupune utilizarea 
pandurilor mari, finisate direct în 
fabrică. Clădirile vor avea forme 
diferite.-inclusiv rotunde, o plastică 
mai elaborată/ fațade si balcoane 

/ /tratate distinct, aștfel îricît să se.
evite repetiția, monotonia. Ne gîn-, 
dim să "dăm o importantă deosebi-/ 
tă punctelor .de perspectivă din in
tersecții. precum și fronturilor de 
pe arterele principale care contri
buie la definirea personalității car
tierului. Ca și la Băneasa. pe aco- 
perișurile-terasă ale clădirilor se 
vor monta panouri solare pentru 
încălzirea apei menajere.

Proiectarea întregului ansamblu 
se desfășoară eșalonat. în avans 
față de execuție. în acest an se vor 
înalta circa 700 de apartamente, 
precum și unități comerciale și de 
prestări servicii pentru populație. 
Tot în prima etapă de .construcție a 
fost inclusă și o școală. .

în timp ce în zona Pipera — str.
Școala ferăstrău încep-să se ridice 
deja primele clădiri, specialiștii de 
la planșetă aștern pe hîrtie proiecte 
pentru încă 1 600 de apartamente, 

■ reprezentiAd investiția anului vii
tor. precum și pentru o piață agro
alimentară modernă — înzestrată 
unități comerciale alimentare 
nealimentare, platouri acoperite 
descoperite, depozite de mărfuri 
un dormitor pentru producători 
al cărei amplasament se va afla în 
apropierea cartierului Băneasa, ast
fel incit să fie utilă ambelor an
sambluri de locuințe. Dealtfel, 
samblul Aviației va constitui, 
preună cu, cel de la Băneasa, o 
tate orășenească închegată, 
conturată in peisajul urbanistic 
bucureștean.

Gabriela BONDOC

UNITĂȚI TURISTICE ÎN JUDEȚUL

bilități de cazare și masă celor ce 
doresc să petreacă un concediu sau 
numai cîteva zile intr-un decor 
pitoresc și reconfortant. Astfel, la

un interes deosebit. Noului 
apicol românesc Apilarnil, 

felul lui în lume, i s-a consa- 
sfert din timpul total al dez-

Elena MANTU

HUNEDOARA
Ilia, pe șoseaua Deva—Arad, la 
kilometrul 24. a fost construit 
Complexul, turistic „Mureșul", 
prevăzut cu hotel de categoria I B. 
un restaurant, o braserie, terasă de 
vară și un bar de zi. Noul complex 
și-a organizat și o gospodărie- 
anexă cu păsări, porci, iepuri și un 
solariu pentru legume.

O unitate turistică cu un bine
meritat renume ciștigat în decursul 
anilor este Hanul Bucura din loca
litatea Hațeg. într-o zonă renumită 
pentru frumusețea peisajului și 
bogăția folclorului. Hanul dispune 
de un restaurant, precum și de 64 
locuri de cazare
camere cu confort 1 B, cu încălzire 
centrală, loc pentru amplasarea de 
corturi.

Prin Agenția de turism 
din București (strada 13 
brie nr. 26.
retine locuri de 
aceste unități 
complete, cît și

în căsuțe și în

In imagine 
Hațeg.
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De-a
„baba-oarba“ 
cu milioanele

„COOP“
Decern - 
se pot 

masă la
tel. 14 52 09) 

cazare și 
atit pentru serii 
pentru cîteva. zile.
Hanul Bucura din

Revizorul contabil Anton Avgherinidis a 
efectuat ultima operație aritmetică, a în
cheiat socotelile și s-a dovedit tare de 
inimă. Conform calculelor sale, gestiunea 
de timbre a Oficiului P.T.T.R. Constanța I 
se încheia cu o lipsă de 2 805 475.80 lei. 
întrebată unde sînt cele aproape trei mili
oane, casiera Mânu Maria a răspuns sec : 
„le-am luat și le-am cheltuit". în orele 
imediat următoare era informată conduce
rea ministerului. A doua zi, o echipă de 46 
de revizori pornea sore Constanța. Această 
jumătate de-companie de specialiști au ve
rificat mai bine de cinci luni de zile și. 
practic, au ajuns la același uluitor și con
sternam rezultat. întrucit ia timbre... nu se 
acordă perisabilități, nici expertizele efec
tuate in timpul anchetei și judecății n-au 
putut diminua prea mult prejudiciul.

Tribunalul a reținut că suma de- 
2 798 751,80 lei a fost delapidată de-a lungul 
a... 16 ani. Au fost condamnate 14 persoane, 
dintre care Mânu Maria la 20 de ani în
chisoare. iar Călii Idris, șeful oficiului, la 
12 ani de închisoare. Referindu-se la pe
rioada, infracțională. instanța a retinut , că 
ea „se caracterizează prin grave deficiente 
privind organizarea conducerii și controlu
lui activității contabile-financiare și de 
gestionare a valorilor, prin superficialita
tea, lipsa de exigentă și tolerarea abuzu
rilor" la care „o contribuție au avut-o și or
ganele superioare de control și revizie" ; 
sentința invocă adesea „climatul de dezor
dine și abuzuri de la oficiul 1 Constanța, pe

fondul unor relații neprincipiale", grave de
ficiente ..care au influențat negativ ordinea 
și disciplina și chiar mentalitatea unor înca
drați", „evidenta dezordine in manipularea 
și păstrarea actelor contabile", retine „con
duita general abuzivă a lui Călii Idris (...), 
presiunile pe care le exercita inculpatul 
față de personalul din subordine pentru ca 
acesta să îndeplinească măsurile lui abu
zive".

Dar... oare nu a controlat nimeni timp 
de 16 ani activitatea Oficiului P.T.T.R. Con
stanta I ?

Ba da. și iată cum :
Pină la data de 5 martie 1966. spre exem

plu M.M. sustrăsese 22 540,50 lei ; „contro
lul" făcut in acea zi i-a constatat un mi
nus de... 70 de bani, ! La 27 septembrie 1967 
prejudiciul săltase la 90 013 lei ; contabilul 
Tătaru Nicolae a „verificat" și consemnat : 
lipsă 16 lei., (Gestionara i-a plătit pe loc !). 
La 21 iulie 1972 inventarul a fost făcut de 
Jurcă Zoița și s-a soldat cu un minus de 
12 lei și 40 de bani (prejudiciul real ajun
sese la... 298 220,60 lei). în ziua de 26 iulie 
1973 revizorul Cojocaru Ion a „constatat" 
17,85 lei... plus (în realitate fuseseră delapi
dați pină atunci 998 987,50 lei) ; lipsise pu
țin pină la milion (pină la primul milion), 
dar revizorul Cojocaru avea să, .se revanșe
ze; la 10 decembrie 1974, cînd prejudiciul 
real era de 1 309 998,25 lei, a „verificat" tot 
el gestiunea și a imputat colosala sumă 
de... 75 de bani !

Nici unul dintre revizori n-a depus cer
tificat medical că ar suferi de orbul găini
lor. Ei âu prezentat alte argumente care 
să-i scape de contribuția la recuperarea Co
losalei pagube. Unele au fost luate în, sea
mă. altele nu. unii dintre verificatorii ges
tiunii au fost puși să plătească, alții nu. 
Nu punem, desigur, la îndoială opțiunea 
tribunalului, dar nu se poate să nu ne 
uimească faptul că revizorii nu au'depistat, 
în decursul atîtor ani. prăpastia care se

căsca în gestiune, că în loc să strige alar
mați arătind-o cu amindouă miinile. ei par
că încercau s-o acopere lipind peste ea un 
timbru de 75 de bani. Cum oare nu se 
scandalizau de marile carențe generale de 
la oficiul respectiv, de climatul de hoție 
și abuz instaurat acolo ?!

Poate că toate inventarele au fost efec
tuate cu ochii legați și cu urechile astupate. 
Poate că revizorii se sacrificau, și. ca să 
distreze gestionara, făceau inventarele ju- 
cînd baba-oarba. întîi cu sutele de mii. apoi 
cu milioanele. Altminteri ar însemna că ori 
au fost incorecți — dar în acest caz,ar fi 
apărut și ei în boxă — ori — din moment 
ce controlul se dovedește mai neputincios 
decît stratagemele de escamotare dintr-o 
gestiune simplă — însăși ideea de revizie 
contabilă, de filtru financiar total, devine 
un non-sens...

ani, fără ocupație, fără domiciliu în Bucu
rești), Vlăsceanu Gheorghe (25 de ani. fără 
ocupație, fără domiciliu in București). Am 
repetat intenționat cele două elemente co
mune ale statutului lor, pentru că 
premisele certe ale faptei grave pe 
comis-o cei trei.

Hălăduind prin Capitală, mereu 
tare de „ponturi", de trai pe 
chiar cu prețul conflictului cu legea, incul
pați! din proces au Jntrat in legătură cu 
corespondentul lor feminin, o tînără la 
de fără rost., la fel de fără scrupule, la

ele sînt 
care au
in cău- 
veresie.

Un complet al Judecătoriei sectorului 4 
— format din magistrații Maria Poenaru. 
Cezar Buga și, ca reprezentantă a procu
raturii. Maria Mihai — s-a deplasat la 
„Tehnip-club" pentru o activitate ieșită din 
repertoriul obișnuit al acțiunilor desfășurate 
în acel .sediu. Ceea, ce nu înseamnă că ac
țiunea a avut un caracter mai puțin edu
cativ decît cele curente. O dată în plus, cei 
de față au putut înțelege cît de întorto
cheate — dar și înfundate — sînt căile tra
iului parazitar.

Completul a îmbrăcat robele și. cu Codul 
penal pe masă, a deschis dezbaterile finale 
în dosarul nr. 897/1933. „Protagoniști" — de
ținători ai unor nefericite „talente" — Pa- 
turan Ilie (29 de ani. fără ocupație, fără do
miciliu în București). Țane Nicolae (28 de

fel 
_______________ _______________ _ fel
de imorală și neoăsătoare cu destinul ei. 
Carmen Alupulesei iși cîștiga existenta pa
razitară și destrăbălată făcind vizite unor 
bărbați singuratici. Contra avantaje mate
riale. Dintre găzduitorii ei efemeri, reți
nuse interiorul mai bine dotat, inclusiv cu 
aparatură electronică și cu alte obiecte de 
preț, al numitului P.P. Om mai in virstă. 
pensionar, adică om cu mai mici posibili
tăți fizice de apărare in fata unor răufăcă
tori.

Planul tîlhăriei a fost pus la punct, ca 
de obicei, la un restaurant. Carmen A. și-a 
anunțat o nouă vizită și. în timp ce. fără 
să bănuiască ce-1 pindea, amfitrionul îi pre
gătea cafeaua solicitată, ea a descuiat ușa 
lăsind vagabonzii să intre. Imobilizarea vic
timei de către cei trei haidamaci n-a con
stituit nici o problemă. I-au legat miinile 
cu cordonul halatului de baie, picioarele — 
cu cablul telefonului ; un căluș în gură și 
un prosop peste fată, ca să nu vadă, au 
completat recuzita tîlhăriei. Valoarea bunu
rilor jefuite — 80 000 de lei. Finalitatea 
tîlhăriei — un sejur în chefuri la 
Brașov !

Cei trei infractori au .fost 
depistați, și arestați, complicea 
încă nu. La proces, procurorul 
citat pedeapsa maximă prevăzută prin tex
tul de lege in care se încadra fapta comisă ; 
apărătorii au cerut circumstanțe atenuante

Poiana
repede 
lor — 
a soli-

și coborirea pedepselor spre minim. Cum
pănind. judecătorii au ales o a treia va
riantă : pedeapsa maximă din articolul res
pectiv, plus un spor de privațiune de li
bertate. în consecință, primii doi vor 
executa cite 8 ani închisoare, al treilea 6 
ani, iar tustrei, după eliberare, nu vor avea 
voie timp de 5 ani să se afle in municipiile 
București, Brașov. Constanta și Timișoara. 
Tribunalul Capitalei a respins recursul in- 
culpaților, menținînd sentința. Severă dar 
dreaptă !

Din caietul 
grefierului

— Recunoașteți că ați servit masa cu 
mine și soția mea ? Recunoașteți că după 
plecarea soției mele din stațiune mi-ați 
propus să conviețuim împreună, pe motiv 
că am o soție urită ?

— Dată fiind promisiunea piritului de a 
avea și un copil, am fost de acord cu 
Ulterior am avut surpriza neplăcută 
piritul să se împace cu soția lui.

(Din interogatoriul procesului 
perusie de întreținere nr. 3245/82 de 
Judecătoria sectorului 3).

el. 
ca

de 
la

au„Am fost și eu de față cînd părțile .. 
discutat despre faptul că partea vătămată 
udase peretele inculpatului cu furtunul, 
ocazie cu care partea vătămată a prins in 
poartă cămașa inculpatului cind a trln- 
tit-o".

(Martorul B.I. in procesul nr. 6548/81 
de la Judecătoria sectorului 1).

Sergiu ANDON
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cu toate forțele, fără răgaz, 
peste tot unde culturile au nevoie de apă!

Toate culturile, îndeosebi cele semănate toamna, 
se află în această perioadă într-o fază de dezvolta
re intensă, cînd plantele au 
în multe zone ale tării, 
reduse și temperaturilor 
săptămini, , rezervele de 
zut. Aceasta impune ca 
amenajate pentru irigații, 
de apă, udările să se aplice neîntrerupt, ziua 
și noaptea. Pentru a avea o imagine exactă asupra 
modului în care se desfășoară irigarea culturilor in 
această primăvară, este demn de subliniat faptul 
că in perioada 7—13 mai au fost programate să fie 
udate 493 000 hectare și au fost realizate 535 000 
hectare, cu 42 000 hectare mai mult decît graficul 
stabilit. în ultima perioadă, ritmul udărilor a cres
cut indeoscbi in județele Călărași, Giurgiu, Dolj și 
Tulcea, irigindu-se suprafețe mai mari decît cele 
prevăzute în grafice. în marile sisteme, programul 
săptămînal de udări nu a fost însă îndeplinit, res
tanțele însumînd aproape 15 000 hectare. Serioase 
rămineri în urmă există in unitățile agricole din ju
dețele Ialomița și Constanța, unde in cursul acestei 
săptămini nu au fost irigate multe mii de hectare.

mare nevoie de apă. 
datorită precipitațiilor 
ridicate 

apă in
pe toate suprafețele 
oriunde există surse

din ultimele 
sol au scă-

Desigur, au existat și mai există greutăți, dar ceea 
ce trebuie să înțeleagă fiecare conducător de uni
tate agricolă, fiecare specialist cu atribuții în acest 
domeniu este faptul că aplicarea programului de 
irigații constituie o sarcină obligatorie, care nu ad
mite nici un fel de justificare, 
activitate trebuie să se bazeze 
disciplină și ordine exemplară !

Una din condițiile esențiale 
rea udărilor o constituie programarea suprafețelor 
pentru irigat in funcție de capacitatea proiectată a 
sistemelor. Or, săptămînal (chiar și pentru săptă- 
mina viitoare !). suprafețele programate a fi iriga
te în unele județe — Constanța, Ialomița și Mehe
dinți — reprezintă doar 60—80 la sută din capaci
tatea sistemelor.

în săptămina următoare au fost programate pen
tru irigat cu aproape 180 000 hectare mai mult față 
de săptămina care se încheie. De aceea, organele 
agricole județene, întreprinderile de exploatare a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare sînt chemate să 
ia măsuri ferme, să mobilizeze toate forțele și 
mijloacele pentru realizarea întocmai a sarcinilor 
ce le revin din programul de irigații.

Iată de ce această 
in primul rind pe
pentru intensifica-

Amenajările mari, sursele locale - folosite din plin!
La ANCHETA „SCÎNTEIP răspund cadre cu funcții 

conducere în agricultură din trei județe.
1. Cum se realizează programul de irigare a cui 

turilor ?
Cifrele înscrise pe hartă calculatreprezintă deficitul de apă din sol, pe zone, Ia adincimea de 0-50 cm, 

in metri cubi la hectar, pentru culturile prăsitoare neirigate, la data de 14 mai

Răspunsurile unui specialist

TULCEA

2. Ce măsuri ați luat pentru îndeplinirea vitezei 
stabilite în graficul săptămi-zilnice de lucru 

nii viitoare ? STADIUL LUCRĂRILOR DE IRIGAȚII în perioada 7-13 mai

măsuri concrete 
tuturor forțelor

Ing. Vasile DRANOVEȚEANU 
directorul Direcției agricole județene 

Tulcea

1. în săptămina pe care o în
cheiem, lucrarea asupt’a căreia 
ne-am concentrat eforturile a fost 
irigarea culturilor agricole. Defici
tul de apă din sol, mai ales in stra
turile profunde, ne-a determinat să 
luăm măsuri speciale pentru a uda 
suprafețe cît mai mari de grîu, 
culturi furajere și legumicole. în
tregul echipament de irigații se află 
în cîmp și funcționează ziua și 
noaptea. In afara sistemelor mari 
de irigații, acționăm — cu spriji
nul locuitorilor satelor — pentru 
folosirea oricărei surse de apă. Din 
bălțile și lacurile apropiate de cul
turile agricole, din amenajări lo
cale ducem apa — cu motopompe, 
cu cisterne și butoaie — la rădă
cina plantelor. Sistemele de dese
care . au fost transformate tempo
rar în sisteme de irigații. In aceas
tă săptămina, fată de 19 787 hec
tare am irigat 36 000 hectare. Dar 
puteam iriga suprafețe mult mai 
mari dacă sistemul Dăeni, dat re
cent in exploatare, funcționa co
respunzător. Față de 1 000 de hec
tare, cît a fost planificat să se ude 
zilnic în acest sistem, în săptămina 
aceasta s-au irigat doar 100 de 
hectare pe zi.' Pe ansamblul jude
țului s-au irigat în această primă
vară, pînă acum, 118 474 hectare.

2. Programul de udări pentru 
săptămina viitoare a fost supli
mentat la 67 333 hectare, cifră foar
te apropiată de capacitatea proiec
tată a sistemelor. La întocmirea 
graficelor de udări am luat în cal
cul toate suprafețele care . se pot 
iriga, muțind echipamentul de uda
re a griului și orzului de două ori 
pe zi, iar a culturilor prășitoare de 
trei ori. în toate unitățile care au 
suprafețe amenajate pentru irigarea 
prin brazde au fost deschise rigole. 
O atenție deosebită acordăm folo
sirii judicioase a apei. Surplusul 
de apă de pe solele unde se irigă 
prin brazde este dirijat prin ca
nale spre acumulările locale, folo
site, de asemenea, pentru udarea 
culturilor. în vederea sporirii su
prafețelor irigate avem însă, ne
voie de mai multe motopompe. în 
acest sens este necesar ca Minis
terul Agriculturii și întreprinderea 
furnizoare — I.M.A.I.A. Balș să-și 
respecte promisiunea de a ne asi
gura în aceste zile 20 de moto
pompe.

cultură a stabilit 
de mobilizare a 
.umane și folosirea echipamentelor 
’âe’ udare la irigatul culturilor în 
vederea recuperării restantelor acu-

. Emulate. Pînă,,inprezeriț,' din cele 
" "’î'40 000 hectare" preVăiU'fe"a'îi' iri

gate, au primit prima udare aproa
pe 91 000 hectare. în sistemele mari 
ji locale a fost generalizată munca 
în două schimburi. S-a stabilit ca 
de fiecare formație și unitate să 
răspundă activiști de partid, spe
cialiști, astfel îneît suprafețele 
udate în schimbul de noapte să fie 
egale cu cele irigate ziua. în multe 
unități — îndeosebi în cele din con
siliile agroindustriale Movila, Gura 
Ialomiței, Andrășești, Grivița și 
Slobozia — sarcinile prevăzute sînt 
nu numai realizate, ci și depășite. 
Trebuie criticat însă faptul că în 
consiliile agroindustriale Făcăeni, 
Țăndărei și Cocora au fost irigate 
doar 65—70 la sută din suprafețele 
planificate. Dealtfel, în săptămina 
7—13 mai pe ansamblul județului 
prevederile zilnice ale graficelor 
de udare s-au realizat în proporție 
de numai 85 la sută. Răspunzătoare 
pentru această rămînere în urmă 
sînt șantierele T.C.I.F. București, 
care au construit noile sisteme de 
irigații Bordușani și Țăndărei, în
treprinderea de exploatare a lu- > 
crărilor de îmbunătățiri funciare 
Ialomița și conducerile unităților 
agricole. .

2. Pentru îndeplinirea programu
lui de irigații pe săptămina urmă
toare, în cadrul formațiilor de udă- 
tori au fost incluși mecanizatori și 
mecanici de secție, iar la fiecare 
sută de hectare a fost repartizat un 
coordonator care supraveghează și 
răspunde de buna funcționare a a- 
ripilor de ploaie. La sisteme s-au 
constituit echipe de intervenții, cu 
ateliere mobile, care au sarcina de 
a înlătura operativ defecțiunile ce 
se ivesc fie ziua, fie noaptea. Con
sider că, printr-o organizare temei
nică a muncii, în următoarele zile 
vom recupera rămînerile in urmă, 
realizind, totodată, udări de cali
tate. Vom iriga și prin brazde și 
prin inundare folosind metodele 
cele mai eficiente. în cooperativele 
agricole de producție 'care nu au 
suprafețe amenajate în sisteme se 
va iriga în continuare folosindu-se 
apa din rîurile Ialomița și Prahova, 
din brațul Borcea, din lacurile Stra
china, Scheauca, practic apa 
toate bălțile existente în județ.

gații. Pentru . înlăturarea acestor 
neajunsuri, unitățile specializate — 
T.C.I.F. și I.E.L.F.F. interve
nit cu multă întîijziprig, De:!faseme- 
nea. datorită slabei preocupări pen
tru. mobilizarea tuturor forțelor ma
nuale și mecanice la aceste lucrări, 
în multe unități, montarea aripilor 
de ploaie nu s-a fatut de trei ori 
pe zi. Totodată, multe agregate nu 
sint scoase în cîmp. Nefolosirea 
tuturor agregatelor se datorește și 
faptului că lipsesc, din baza de 
aprovizionare de la Ovidiu, unele 
piese de schimb.

2. Pentru săptămina viitoare, co
mandamentul județean a stabilit să 
se irige 90 457 hectare, ceea ce în
seamnă că zilnic trebuie să fie uda
te 13 000 hectare. O primă garanție 
a îndeplinirii acestui program o 
constituie punerea în funcțiune la 
întreaga capacitate a stației de 
pompare de la Cernavodă. în ace
lași timp s-au luat măsuri pentru 
mărirea numărului echipelor de in
tervenție ale T.C.I.F. și I.E.L.I.F. 
în vederea remedierii operative a 
deficientelor și asigurării asisten
tei tehnice pe care trebuie s-o a- 
corde secțiile' de mecanizare ale 
S.M.A.-urilor. în ceea ce privește 
aprovizionarea cu unele piese de 
schimb și materiale, baza de apro
vizionare Ovidiu a trimis delegați 
la furnizori al căror răspuns con
cret îl așteptăm urgent. Prin, apli
carea acestor măsuri, pentru care . 
au fost mobilizați întregul aparat 
de partid, specialiștii direcției agri
cole județene și cadrele de condu
cere din consiliile unice agroindus
triale și din unitățile agricole, vom 
putea nu numai îndeplini, ci și de
păși prevederile stabilite.

li

In sâptămîna care se încheie, în toate 
sistemele - mari și locale - au fost irigate 
suprafețe importante. Din datele furnizate 
de Ministerul Agriculturii rezultă că, ÎN PE
RIOADA 7-13 MAI, IN SISTEMELE MARI

AU FOST APLICATE UDĂRI PE 535 000 
HECTARE, DEPĂȘINDU-SE CU 8 LA SUTĂ 
PREVEDERILE PROGRAMULUI STABILIT, 
lată situația pe județe:

Deviza sub care trebuie să se acționeze 
in acest interval de timp : zi și noapte, să 
asigurăm culturilor apa necesară pentru a 
crește viguros, pentru a da producții cît mai 
mari I u

- Pe locuri fruntașe...
Județul Prevederile programului Realizările

- în hectare - - în hectare -

Tulcea 20 000 36 000
Mehedinți 13 000 17 000
Călărași 51 600 64 000
Giurgiu 37 400 43 000
Brăila 59 000 65 000
Dolj 68 000 73 000
Olt ) 27 000 29 000
Teleorman 37 000 39 000

...si unde se putea mai 1jine
Constanța 75 400 64 500
ialomița 41 000 35 000

Pentru perioada 14—20 mai, în sistemele 
mari de irigații urmează SĂ SE APLICE 
UDĂRI PE 718 000 HECTARE. Intens trebuie 
să se lucreze și în, sistemele locale.

CONSTANTA

sa funcționeze cu întreaga
capacitate!

transmise de corespondenții „Scmteii"

Cu apă din pîraie și rîuri. La I AS- clești ?» în co
operativele agricole Bocșa, Sihlea și Tănăsoaia din județul Vrancea, 
pe firul unor pîraie au fost ridicate baraje din pămînt. Apa acu
mulată este folosită la irigarea viței de vie și culturilor agricole. 
Cu apă din rîul Putna, la C.A.P. Garoafa și în întreprinderile 
agricole de stat Odobești și Focșani se irigă mari, suprafețe. Coope
ratorii din Garoafa au săpat un canal de 5,2 km prin care este 
adusă apă din rîul Putna la grădinile de legume. (Dan Drăgulescu).

Sursele locale — bine valorificate. In 3udetul vncea 
sînt folosite tot mai bine sursele de apă pentru irigarea culturilor. La 
cooperativa agricolă din. Lădești, în lunda Cernei, au fost amplasate 
noi conducte și aripi de ploaie. Asemenea acțiuni se desfășoară și 
în cooperativele agricole din vecinătatea riurilor Luncavăț, Bistrița, 
Oltețu. Tăriia, Beica și Pesceana. (Ion Stanciu).

Ploaia artificială" pe noi suprafețe. In iudețui 
Iași sînt amenajate pentru irigații peste 25 600 hectare. Recent, 
I.E.L.I.F. lași a mai terminat încă 2 km de canale, ceea ce permite 
ca irigațiile să fie extinse pe încă 90 hectare la C.A.P. Fîntinele. 
Acum „ploaia artificială" asigură apa necesară culturilor de pe tere
nurile cooperativelor agricole din Bivolari. Tansa, Belcești, Balș și 
în alte unități. (Manolc Corcaci).

Stop, risipei 1 La C-A-P- Chiselet, județul Călărași, chiar 
sub ochii udătorilor Călin T. Gheorghe și Nica T. Marin, din cele 
patru aripi de ploaie de la ferma zootehnică — una merge, două nu ! 
Alta, puțin mai departe, risipește apă fără rost. „De ce nu le opriți 
sau de ce nu le reparați „Pentru că noi nu ne pricepem — vine 
răspunsul. Să le repare șeful !“. La ferma nr. 4 de la C.A.P. Span- 
tov. prin conductele sparte și îndoite apa se revarsă, în timp ce con
ductele nou-nouțe împrejmuiesc solid răsadnițele pentru tutun și' 
ardei. (Rodica Simionescul.

Echipamente incomplete. Zilele trecute- în județul 
Tulcea au sosit cîteva sute de echipamente de udare. Dar ele nu pot 

' fi folosite deoarece întreprinderea furnizoare — I.M.A.I.A. Balș, 
unitate chiar a Ministerului Agriculturii — a livrat doar țevile, fără 
garnituri și aspersoare. în unele cooperative agricole — de exem
plu, cele din consiliul agroindustrial Babadag — țevile au și fost 
duse în cîmp. Acum, ele așteaptă sosirea garniturilor și a asper- 
soarelor. Pînă cind ? (Ncculai Amihulesei).

I
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IALOMIȚA

In loc de apă curg...' 
promisiuni

Ing. Florea P1RLOGEA 
directorul Direcției agricole județene 
. Ialomița

Gheorghe BRINZĂ 
secretar cu probleme agrare 

al Comitetului județean Constanța 
al P.C.R.

1. La începutul săptămînii tre
cute, comandamentul județean pen
tru coordonarea lucrărilor în agri-

1. în perioada 7—13 mai, unitățile 
agricole din județul Constanta au 
avut sarcina de a iriga 76 236 hec
tare. dar au realizat doar 64 500 
hectare. Cauzele nerealizării progra
mului stabilit sînt mai multe. în 
primul rind nivelul scăzut a.1 Du
nării. Apoi unele deficiente la sta
ția de pompare de la Cernavodă, 
care în cîteva zile a funcționat cu 
jumătate din capacitate. Altă 
cauză constă în defecțiunile a- 
părute la noile sisteme de iri-

la întrebările noastre:

• Care este umiditatea
solului ?

• Cum va evolua
vremea?

La aceste întrebări ne răspunde 
dr. ing. Ștefan APETRQAEI, cer
cetător la Institutul de meteorolo
gie și hidrologie.

Condițiile agrometeoroldgice din 
toamnă-iarnă și, in continuare, pină 
la începutul lunii mai s-au carac
terizat prin deficite accentuate în 
regimul precipitațiilor, deficite care 
în Moldova și in cea mai mare par
te a teritoriului din sudul țării, ves
tul și sudul Transilvaniei au fost 
de 1 000—1 700 metri cubi de apă 
la hectar.

După vremea frumoasă si căldu
roasă de la începutul lunii mai a 
urmat o perioadă cu ploi tempo
rare, îndeosebi sub formă de averse 
însoțite de descărcări electrice, mai 
frecvente în nordul și vestul tării. 
Regimul termic a fost mai ridicat 
la începutul lunii, temperaturile 
maxime din aer atingind 28—32 de 
grade in jumătatea de sud a țării 
și 23—27 de grade în’ restul teri
toriului. în intervalul 3—9 mai re
gimul termic a înregistrat o scădere 
in toată țara, temperaturile minime 
din aer fiind cuprinse între 1 și 6 
grade. In această perioadă, precipi
tațiile au fost mai abundente — 
20—50 litripe metru pătrat — in 
Banat. Crișana. Maramureș, Tran
silvania, nordul' MblddVei și local 
in sudul Dobrogei. în restul zone
lor, cantitățile de precipitații au 
fost mici, pînă la 10 litri pe metrii 
pătrat.

Prin urmare, umiditatea solului 
continuă să fie Scăzută in unele 
zone. Dacă ne referim la culturile 
prășitoare, aflate în faza de formare 
a frunzelor și de creștere a masei 
vegetative, cele mai afectate, de 
lipsa apei în sol sint : partea de 
vest a Podișului Bîrladului, sudul 
Moldovei, cea mai mare parte a Do
brogei, Bărăganul, centrul și sud! 
vestul Munteniei, Cimpia Olteniei, 
în aceste zone rezervele de apă in 
stratul de sol de la zero la 50 cm 
sint cuprinse între 50 și 300 metri 
cubi la hectar, iar deficitele între 
5001—800 metri cubi. Deficite mode- 
•rate pînă fa puternice de apă au 
solurile situate in jumătatea de 
nord și de vest a Moldovei, în zona 
subcarpatică și pe platformele su
dice. în această zonă și in a doua 
parte a lunii mai aprovizionarea 
.solului cu apă va fi nesatisfăcă- 
toarb. în Cimpia de Vest, in Ma
ramureș și Transilvania rezervele 
de apă se mențin în limite op
time. în stadiul actual de vege- 
tație a culturilor, lipsa. mai accen
tuată de apă în stratul de sol, pînă 
la 20 cm, este caracteristică tere
nurilor situate în jumătatea de sud 
a Moldovei și cea mai mare parte 
a zonelor din sudul țării.

Prognoza meteorologică și agro- 
meteorologică arată că în perioada 
15—20 mai vremea se va menține 
călduroasă, îndeosebi în primele 
zile. Cerul va fi variabil, cu înno- 
rări mai accentuate în nord-ves- 
tul tării, cind pe alocuri vor cădea 
averse de ploaie însoțite de des
cărcări electrice. Temperaturile 
maxime cresc la 22 și 32 de grade, 
local mai ridicate în sudul țării. în 
aceste condiții este de așteptat ca 
deficitele.de apă să se resimtă pu
ternic in straturile de la suprafață, 
îndeosebi in Moldova, Cimpia Ro
mână și Dobrogea, unde culturile 
prășitoare neirigate (diferențiat, în 
funcție de microrelieful terenului) 
se pot ofili în orele de amiază. In 
restul teritoriului țării condițiile 
de aprovizionare a solului cu apă 
se vor diferenția, in raport cu mi
crorelieful. îndeosebi în Moldova și 
Subcarpații sudici, iar in Cimpia 
de Vest și Transilvania se vor men
ține în limite optime. în cazul cul
turilor prășitoare neirigate consu
mul zilnic de apă în sol crește la 
15—35 metri cubi la hectar, in func
ție de rezerva acumulată, iar al 
culturilor irigate la 25—40 metri 
cubi.

în aceste condiții, irigațiile trebuie 
să continue în toate unitățile agri
cole situate în zonele secetoase. 
Pentru culturile care nu pot fi iri
gate, calitatea lucrărilor de între
ținere a culturilor constituie sin
gura posibilitate de conservare a 
apei în sol, de ..menținere a unei 
stări de vegetație satisfăcătoare.

Pagină realizată de
loan HERȚEG și Iosif POP

deficitele.de
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GÂRNETi iPțÂSTlG

FUNCȚIA EDUCATIVĂ 4 OPEREI DE ARTĂ
Ecouri moderne ale tradiției

Forța de înrîurire 
a mesajului umanist 
-------  Virgil MOCANU  —- —

Combătînd opinia lui Eratostenes. 
potrivit căreia „poetul are în ve
dere desfătarea sufletului și nu in
struirea", Strabon afirmă in Car
tea I a „Geografiei" sale : „Cei 
vechi susțin, tocmai dimpotrivă, 
că poezia este intr-un anumit fel 
prima treaptă a filosofiei", iar mai 
departe că ea „ne învață în chip 
plăcut tot ce privește moravurile, 
sentimentele și' acțiunile omului".

Iată un punct de vedere, tran
șant, afirmat încă în secolul I î.e.n., 
a cărui valoare generală se dove
dește actuală șî astăzi, după două 
milenii de controverse în jurul func
țiilor educative-»ale artei. Firește, 
acceptînd ideea în sine, așa cum 
a fost formulată într-un moment 
ce marca prin amurg înflorirea fi
losofiei clasice grecești, va trebui 
să-i aducem inerentele amenda
mente și nuanțări impuse de evo
luția societății, a spiritualității 
umane și a creației artistice. Poate 
de aceea sînt foarte puțini cei 
care, cu deplină convingere, deși 
cu minimum de argumente, mai 
pun astăzi la îndoială funcția for
mativă, educativă a artei, fără a 
risca să fie suspectați de anacro
nism sau rea voință. Firește, ches
tiunea în sine reclamă disocieri 
obiective la nivelul tuturor dimen
siunilor și funcțiilor artei, pentru 
a descifra corect participarea ele
mentului educativ, raporturile sale 
cu celelalte determinante, modul 
în care el este implicit sau expli
cit conținut în operă, sensul și ca
litatea acțiunii sale sociale. Dar a 
nega esența fenomenului, reducînd 
rolul și cppdiția artei la simplu di
vertisment, pare cel puțin bizar 
astăzi, chiar dacă voința de pole
mică, nihilismul sau o iresponsa
bilă nevoie de insolit se pot invo
ca drept pretexte. Problema în 
sine este suficient de serioasă, as
tăzi ca și in urmă cu două mii de 
ani, pentru a nu impune analize 
ce scot în evidență axioma func
țiilor educative — putem utiliza și 
alți termeni echivalenți, fără a 
modifica esența — firește în strîn- 
să corelație cu celelalte, specifice 
artei.

Din acest punct începe, de fapt, 
disputa teoretică, dar și cea prac
tică dintre creatori și tot aici se 
încheie : varietatea pozițiilor a- 
doptate în raport cu situația parti
culară dispărînd atunci cînd reali
zăm o sinteză simptomatică. Alt
fel spus, există tendința de absolu
tizare a valorii estetice, autonomia 
acesteia reducînd, cel puțin ipote
tic, celelalte determinante, după 
cum se caută în multe situații o 
supradimensionare a sensului etic, 
moral, etnic sau chiar ludic. de 
joc, al operei de artă. Dar totdea
una, prin chiar Condiția sa. de mo- 

lf: dalitate de. comunicare, arta im
plică, in : grade și forme diferite, 
un sens educativ, formativ, maieu- 
tic. Pentru că accepțiunea acestor 
termeni nu trebuie utilizată. îngust, 
limitativ, din perspectivă sufocant 
didacticistă, realitatea existenței 
și a creației detnonstrînd că for
mele de manifestare a funcțiilor 
educative sînt nuanțate, diverse și 
în continuă deplasare în raport cu 
obiectivele condiționării istorice, 
ideologice, sociale.

Revenind la ^argumentul inițial 
al antichității, va trebui să reafir
măm un adevăr cunoscut, acela al 
funcțiilor formative, din perspec
tive multiple, ce se cereau impli
cate în opera de artă prin chiar 
idealul societății și determinarea 
filosofică. Cronologic, aceste func
ții se dezvoltă și se diversifică în 
starea de existență concretă, fi
rește, condiționate de 'evoluția so
cietății, de mutațiile operate. Ca
racterul istorio apare evident și el 
subliniază nu diminuarea sau dis
pariția noțiunii, ci tocmai amplifi
carea ei și o tot mai deliberată, lo
gică și programată utilizare a func
țiilor educative ale artei. Orice 
„artă poetică" postulează ideea 
acțiunii formative benefice prin 
intermediul creației ; gratuitatea 
fiind exclusă prin chiar calitatea 
acesteia de emanație a spiritului 
uman activ care comunică idei și

încearcă să determine reacții po
zitive. utile din perspectiva unor 
idealuri ce implică o întreagă con
diție și devenirea ei.

Cu atît mai mult o filosofie a 
omului, prin om și pentru om, 
cum este cea promovată de socie
tatea socialistă românească, repu
ne în drepturi ideea acțiunii for
mative a artei, deschizînd două di
recții ample, de conținut și formă 
concretă. în primul rind, ideea 
educației prin contactul cu arta, 
aceasta fiind emanația unei pro
blematici concrete și a unei pers
pective ideologice ferme, dedusă 
din principiile filosofiei materia
lismului dialectic. Apoi, ca un co
rolar, ideea formării conștiinței 
umane prin chiar practicarea cre
ației, ca modalitate maieutică ale 
cărei efecte se resimt în timp la 
nivelul larg al societății. Nici un 
fel de antinomie funciară nu opu
ne cele două perspective, chiar 
dacă mișcarea de masg acreditea
ză sensul producției amatorilor, 
desigur perfectibilă, valorile pro
funde, complexe și specifice pen
tru aria conceptului de artă rămî- 
nînd în sarcina creatorilor profe
sioniști. Important în ambele ca
zuri este scopul educativ real, 
nuanțat și legic orientat către sen
sul pozitiv al noțiunii de artă, ce 
guvernează nu numai opera în 

. sine și finalitatea ei, ci întreg pro
cesul receptării ei de către un pu
blic dorit tot mai larg.

în corecta și eficienta receptare 
a sensului educativ conținut de 
artă, un rol important îl joacă 
forma, modalitatea de comunicare 
utilizată, semnele folosite și cono- 
tarea lor. Firește, formula figura
tivă și structura bazată pe subi
ect, deci pe anecdotică și narati- 

' vitei, au cele mai mari șșnse de 
accesibilitate. Dar aceasta este și 
prima treaptă, de punere in con
tact, cu atit de complexul dome
niu al expresiei artistice, depăși
rea ei către zonele unde mesajele 
se complică, unde metafora pri
mează. iar sensul educativ este im
plicit, reclamînd o analiză mai nu
anțată, nu totdeauna simplă, con- 
ducînd la complexa acțiune a va
lorilor formative. Principala pro
blemă rămîne în acest caz cea a 
comunicării autentice . și adecvate, 
pentru că o lucrare, oricît de bine 
intenționată în sine, își poate rata 
șansa socială prin inadecvarea 
mijloacelor utilizate ori prin ne
bulozitatea mesajului. Pînă la 
urmă și elementele de vocabular 
pot fi învățate și descifrate corect, 
dar dacă mesajul în sine este con
fuz sau copleșit de accesorii insig
nifiante,. totalitatea operei se do
vedește ineficientă., Același , lucru* 
la un alt nivel, se" întîmplă atunci 
cînd. valoarea artistică . intrinsecă 
este ignorată sau minoră, sensul 
educativ pierzîndu-se sau redu- 
cîndu-se drastic prin lipsa de ade
rență spontană a publicului la în
tregul lucrării. Realitatea faptu
lui că orice operă de artă autenti
că, emanație a unei concepții cla
re și distincte despre om și exis
tență, conține valori educative, in 
diferite proporții, nu înseamnă 
neapărat că ea va fi și recepționa
tă ca atare, că toți vor recunoaște 
și recepta sensul' mesajului din a- 
ceastă perspectivă. Cazul artei ne
mimetice, nonfigurativă sau ab
stractă. a unor curente ce se do
resc și sînt în intenție protestata
re din perspectiva unei critici 
aduse societății aflate în criză, dar 
utilizează procedee insolite, ilizi
bile sau ambigui, .ni se pare sim
ptomatic. Punct de la care se re
lansează discuția despre atitudine, 
procedee, conținut și semn, bune
le intenții și chiar talentul nefiind 
suficiente, deși necesare. în revela
rea funcțiilor educative ale artei. 
De aici derivă ideea necesității 
de a învăța să elaborezi o artă cu 
adevărat semnificativă sub raport 
maieutic. dar și de a deprindă să 
citești corect, în intenție și prin 
vocabular, enunțurile sau suges
tiile educative conținute în opere 
complexe.

teligibile a înțelesurilor conținute 
de creația sa. S-ar putea spune că, 
in măsura in care adevărurile pro
clamate de el sînt mai profunde, 
modalitățile traducerii lor in ima
gine coerentă trebuie să fie în
zestrate cu o mai mare putere 
evocatoare pentru a le face pe de
plin sesizabile, pentru a-1 îndem
na pe privitor la meditație fertilă 
asupra lor. Cite subiecte de amplă 
semnificație, preluate din realita
tea noastră contemporană, dinami
că, însuflețitoare, nu se risipesc 
zadarnic pentru că limbajul operei 
e sumar, banal, grandilocvent sau 
inutil sofisticat !

Vocația artei ca modelatoare a 
conștiințelor este, desigur, impli
cată în structura însăși a operei 
de valoare ; acestor lucruri li s-au 
consacrat demult analize convin
gătoare și reluarea discuțiilor nu 
ar face decît să repete constatări 
devenite fundamentale, apodictice. 
Poate că s-ar cuveni însă să in
sistăm asupra celeilalte laturi a 
procesului de comunicare, aceea 
care pornește dinspre privitor spre 
operă.

înțelegerea mesajului purtat de 
opera de artă este, evident, urma
rea unei lecturi atente : pictura 
— o spunea un mare artist al Re
nașterii, Leonardo — trebuie citi
tă ca oricare altă creație care 
poartă o semnificație și un mesaj. 
Cum se învață „citirea" operei de 
artă vizuală, iată o problemă care 
se cuvine să ne preocupe într-un 
grad mai înalt pe toți cei care co
mentăm istoria culturală a unei 
epoci, încercăm să-i desprindem 
semnificațiile și valorile. Ne-am 
gîndit întotdeauna cu sufici
entă seriozitate la nevoia unor 
texte menite să explice fenomenul 
artistic, înțelesurile lui cele mai 
adinei și specifice ? La elaborarea 
unor cărți de reală utilitate pentru 
publicul, incomparabil mai nume
ros decît odinioară, al muzeelor și 
sălilor de expoziții ?

Căci ne apare evident faotul că 
îndeplinirea efectivă a funcției 
educative a creației artistice nu 
se produce automat, de la sine, iar 
în acest proces un rol de seamă 
revine criticii de1 artă, o critică 
orientată cu fața spre public, con
știentă de rolul ei formativ, de 
menirea ci civică, ea insăși mode
latoare.

E vrednică de laudă activitatea 
consecventă a muzeelor noastre 
pentru atragerea publicului spre 
arta de înalt prestigiu. La Muzeul 
de artă al Republicii, serile mu
zeale au devenit o admirabilă tra
diție și „dialogurile între arte" 
organizate aici se bucură — faptul 
e bine cunoscut — de o mare aflu
ență. Zilele trecute am participat 
la o asemenea manifestare a cărei 
gazdă a fost, de data aceasta, 
Muzeul de artă din Ploiești, un 
colectiv harnic, priceput, cu multe 
inițiative : era intr-adevăr admi
rabil să constați cit de adine e 
interesul celor care, de vîrste și 
cu îndeletniciri diverse, veniseră 
să participe la o discuție menită 
să releve sensurile morale ale ca
podoperelor. Sau, ceva mai mult, 
aceeași atmosferă de concentrată 
luare-aminte a publicului, la Mu
zeul din Pitești, unde sînt păstrate 
cîteva opere de seamă ale artei 
noastre de totdeauna. Sau la Tul- 
cea, una dintre instituțiile muzea
le tinere, cu un tezaur de artă din 
păcate nu îndeajuns de bine cu
noscut de specialiștii noștri, un 
tezaur care ar îndreptăți mîndria 
oricărui mare muzeu românesc. 
Sau, iată, la Breaza, unde.pasiu
nea unui colecționar, profesorul 
Nicolae Bărăscu, a înzestrat acest 
frumos orășel de sub dealurile 
prahovene cu o extrem de valo
roasă colecție de artă contempora
nă (colecție însă față de care în 
primul rind forurile însărcinate cu 
ocrotirea ei s-ar cuveni să dove
dească mai multă grijă). Expoziți
ile organizate de muzee, au adesea 
tocmai acest rol : de a înlesni ac
cesul spre marea artă, de a înte
meia un mod eficient de lectură a 
capodoperei.

Vocația educativă a artei e, de
sigur, umbrită de orice didacti
cism rudimentar. Dar, pentru a 
deschide .drumul spre înțelesurile 
specifice ale creației vizuale, exe
geza. nu trebuie să se ferească de 
un stil superior didactic, accesibil. 
Educația nu e un țel exclusiv al 
artei : pentru ca opera să-și atin
gă pe deplin scopul, trebuie sus
ținută, la rîndu-i, de o operă exe
getică sistematică, atentă, capabilă 
să trezească interesul lucid al pri
vitorului pentru sensurile cele mai 
profunde ale cugetării artistice.

Rezonanța socială 
a creației artistice 

■■.......   Corne! Radu CONSTANTINESCU —...

Critica de artă - o critică 
accesibilă, cu fața spre public 

.............  Dan GRIGORESCU '
Cu mai bine de jumătate de se

col în urmă, una dintre conștiin
țele cele mai lucide ale culturii 
noastre, N.N. Tonitza, nota în con
cluzia cronicii unei expoziții a cărei 
lipsă de valoare era pusă de ei — 
și nu fără temei, dacă luăm seama 
la numele expozanților, rămase 
pentru tqtdeauna in arhivele pră
fuite ale convenționalismului — 
pe seama „lipsei oricărei dorințe 
de a transmite un gind, un în
demn frumos și adevărat", ceea'ce 
era pentru Tonitza semnul întristă
tor al absenței unei vocații artis
tice autentice.

Marea artă românească a pus, 
dealtminteri, întotdeauna valoarea 
estetică în strînsă relație cu capa
citatea operei de a comunica un 
sens, de a transmite un mesaj 
care să cuprindă înțelesuri esen
țiale, acele înțelesuri care — cum 
scria Tudor Vianu — „se desprind 
din apropierea de marile teme ale 
existenței umane de totdeauna". 
Refuzind tentația unei arte menite 
numai să delecteze, reprezentanții 
cei mai de seamă ai picturii, 
sculpturii, graficii, artelor noastre 
decorative și-au impus o discipli
nă severă, aspirînd, cu pilduitoare 
consecvență, la afirmarea unui 
crez definit de participarea la 
dezbaterea problemelor vitale ale 
umanității.

înțelegerea acestui adevăr e ne
cesară nu numai - artistului, ci — 
intr-o măsură întru totul egală 
— criticii și publicului. .Atîta vre
me cit o operă de artă ne în
deamnă să-i descoperim numai 
calități menite să „desfete" privi
rea, înseamnă că o întrerupere a

legăturii între ea și privitor, s-a 
produs undeva. Poate că, incă și 
mai către . începuturile acestui 
complicat și relevant proces al 
constituirii valorilor, acolo unde 
artistul însuși își stabilește țelu
rile supreme ale demersului său ; 
poate că el e acela care nu și-a 
propus mai mult, nu a încercat să 
'descopere sensurile mai profunde 
ale universului care îl înconjoa
ră de pretutindeni, căruia îi apar
ține pe de-a-nlregul și că s-a lă
sat ispitit de soluțiile cele mai 
ușoare, de transcrierea unei sen
zații de culoare, de lumină ce i 
s-a ivit în suflet 'la intilnirea cu 
natura atotcuprinzătoare. Evident, 
nu se poate respinge soluția unei 
arte lirice, a unei arte năzuind — 
cum spunea odinioară Mohet — 
„să regăsească poezia eternă a 
luminii" ; dar, în nici un caz, ea 
nu iși poate propune să rămină la 
acest stadiu — aș spune elemen
tar — al „descoperirii" ; poezia de 
totdeauna e o creație* lucidă, sen
sibilă. e o restructurare a imaginii 
naturale prin intermediul propriei 
sensibilități și inteligențe.

Se poate insă intimpla ca acest 
circuit fertil al sensurilor să se fi 
întrerupt în porțiunea care îl lea
gă pe privitor (fie el critic sau, 
pur și simplu, un admirator al 
artei adevărate) de opera creată 
de artist. E. însă, întotdeauna pri
vitorul răspunzător de această fi
sură a procesului de transmitere a 
sensurilor ? întrebare, firește, re
torică — pentru că limbajul ar
tistului se cuvine a afla accentele 
cele mai convingătoare. formele 
cele mai adecvate tălmăcirii in-

Orice aluzie la determinantele 
morale ale operei de artă reclamă 
— s-ar zice — precauții, pe care 
m-aș grăbi să le sancționez însă 
drept false și inutile. Fiindcă pru
denta n-ar privi aici o sumă de 
trăsături și implicații ale fenome
nului artistic, altfel indubitabile, 
ci interpretări eronate, neliniști 
5„puriste“'"care văd — e uri fer de 
a spune văd — în noțiunea de mo
rală aplicată actului creator rigidi
tățile normei, imixtiuni brutale de 
ordin pragmatic in prea delicatul 
domeniu al armoniilor cromatice și 
spațiale. Mă voi mărgini să spun 
doar că sensibleriile secolului tre
cut au lăsat în mentalitatea unor 
oameni urme mai adinei decît ne 
place să credem. Conștienți de 
adinca și extrem de complexa sem
nificație a cuvîntului. ne putem 
întreba nu fără îndreptățire ce sînt 
unele pînze ale lui Goya dacă nu 
o morală în lumina căreia ni se 
dezvăluie un adevăr al istoriei ; 
ce sînt pînzele lui Grigorescu. de 
pildă, dacă nu o echivalență mo
rală a spiritului românesc în fața 
naturii ? Exemplele în această pri
vință sînt prea numeroase și co
pleșitoare...

Seismele care au provocat naște
rea artei moderne in secolul nos
tru n-au avut, se -știe, un temei 
strict și exclusiv estetic. Criza 
unor forme de artă a fost înainte 
de toate o criză morală, socială, 
filozofică, în care s-au conturat 
reorientări spectaculoase ale gin- 
dirii și practicii artistice europene. 
E suficient poate să parcurgem pro
gramele unor curente de artă mo
derne. cu o existentă mai lungă 
sau pur și simplu efemeră, spre a 
înțelege cu cită acuitate și tran
șantă se accentua participarea ar
tei la constituirea unei alte ordini 
sociale, la acceptarea unor alte 
idei morale. Mai toate vizau să 
modeleze societatea ; e drept. în- 
tr-o manieră cam naivă și pe un 
ton ultimativ Zola (exemplificativ 
pentru ceea ce vrem să subliniem, 
deși nu singurul și cel mai colo
rat) afirma că „Republica va trăi 
sau va muri, după cum va primi 
sau va respinge metoda noastră. 
Ea va fi naturalistă sau va înceta 
să mai existe".

Desigur, nu presiunea elemen
tului etic, și printr-o firească ex
tensie. a celui politic rămin de va
lidat. ci sensul pe care il primesc. 
Există o morală a colectivității și 
una de grup. O morală și o anti- 
morală. O morală care în numele 
binelui promis ne prescrie răul, 
în numele plăcerii — dezgustul 
ș.a.m.d. Aici mi se pare că stă și 
miezul problemei discutate. Sint 
astăzi în lume direcții artistice 
care blamează fondul cultural moș
tenit (ce asemănare cu proletcul- 
tul !), care agresează fizic natura 
ori corpul uman invocînd. chipuri
le. ridicarea lor la nivelul unei 
noi expresivități estetice, care, sub 
pretextul apropierii de realitate — 
o reâlitate de tip fotografic, voit 
anostă — ne restituie imaginea 
unei umanități gregare, insignifi
ante. redusă la automatisme. 
Atunci cind arta percepe in om 
doar manechinul mă tem că nu 
pentru om. ci pentru artă speranța 
rămine o deșartă iluzie.

Cred în vocația formativă a artei 
noastre, fiindcă ea a incorporat și 
încorporează valori pozitive ale 
vieții și înalte aspirații umaniste. 
Sîntem ceea ce sintem și prin moș
tenirea noastră artistică, definito
rie pentru un tip de spiritualitate; 
sîntem ceea ce sîntem și prin ope
rele cele mai izbutite ale contem
poraneității. impregnate de superi
oara morală a structurii noastre 
sociale. Desigur, nu orice ilustrare 
a preceptului generos are drept

efect valoarea și scontata vibrație 
în sufletul oamenilor. Ne aflăm pe 
teritoriul nuanțelor și al puterii de 
transfigurare artistică, dar cert 
rămîne faptul că rezonanta estetică 
și socială a creației se situează în- 
tr-o intimă relație cu semnificația 
imaginii și semnificațiile atribuite 
condiției umane. Vreau să spun că 
rămîne de ocolit formula atîta 
vreme cit nu ocolim adevărul lu
crurilor și sensurile mari ale unui 
ideal de viață colectiv.

Funcția educativă a operei e evi
dențiată de valoare. Nu se pot 
cizela disponibilități reale prin me
diocre și confuze alcătuiri plastice. 
Și poate că una dintre cele mai 
importante meniri ale criticii e și 
aceea de a ordona, atît cit e cu 
putință, un material vast, uneori 
contradictoriu, compus din piese 
strălucitoare, dar și din piese 
terne, aduse în lumina succesului 
de trecătoare circumstanțe. Critica 
ar trebui să călăuzească publicul, 
dacă tot vorbim de moralitatea fe
nomenului artistic, către zonele cu 
adevărat reprezentative ale artei. 
Critica are a face tin efort pentru 
dobîndirea rigorii și odată cu el 
pentru dobîndirea necesarei au
diențe. Avem de valorificat per
manent valorile constituite ale 
artei'românești, căci un proces edu
cativ nu-și atinge telurile cu o sin
gură generație. Comentăm sporadic 
și mai mult cu ocazii aniversare 
personalitățile artei românești, or
ganizăm expoziții rare și destul de 
grăbite prin care să readucem în 
memoria oamenilor opera lor. Să 
nu uităm că celor pe care am avut 
privilegiul să-i cunoaștem le dato
răm incă evaluări pe măsura sta
turii lor : 'un Medrea. un Anghel, 
un Ciucurencu. un Catargi. un La- 
dea. un Han (ignorat cu o de neîn
țeleasă încrîncenare, căci de la car
tea pe care i-a consacrat-o Tudor 
Vianu cu mai mult de cincizeci de 
ani în urmă, nu mai există. în con
știința exegezei). Și nu numai el...

Sîntem citeodată îndemnați să 
privim posibilitățile educative ale 
artei in funcție de posibilitățile 
receptorilor. Ei ar trebui să accep
te și să înfrângă dificultățile „înăl
țării" pină la operă. Neîndoios că 
cei mai mulți le și înfring. Altfel 
un Pallady. un Luchian. un Pe- 
trașcu. un Andreescu n-ar fi ceea 
ce sintr altfel o sumă de persona
lități ale plasticii contemporane nu 
s-ar bucura de prețuirea de care 
se bucură. în această privință nu 
avem motive de îngrijorare odată 
ce ne-am putut ridica pină la în
țelegerea propriei istorii artistice. 
Mai rău e cînd „omul simplu" 
depune strădanii pentru a se înăl
ța spre cote false, buimăcit de 
„elevații" care i se recomandă stă
ruitor și pe care nu le sesizează, de 
vreme ce ele nici nu există. •

Tot atît de bine se poate cere 
artistului „să se coboare" spre pu
blic. Nu în sensul rudimentaris- 
mului de viziune și limbajului sim
plificator. cum se grăbesc unii să 
speculeze această cerință, ci în 
sensul consecventei morale pe care 
trebuie să și-o asume. Ne e dat să 
întîlnim lucrări ale aceluiași artist 
delimitînd nu numai facturi dife
rite. dar și posturi diferite, conți
nuturi greu de conciliat. în care 
situație e cel autentic ? Cînd vrea 
să se adreseze sub semnul unor 
nobile idei celor multi ori cînd se 
adresează sub semnul unui indivi
dualism marcat unui foarte res-
trîns grup de adulatori ? Ținuta 
morală nu poate cunoaște relati
vismul. nu are numeroase măști și 
numeroase teluri. Primul pas către
credibilitate e rectitudinea, 
poți sluji, concomitent, două 
mai multe idealuri.

Viorel MĂRGINEAN „Geometrie"

De o remarcabilă unitate 
Interioară, asigurată de con
secventa și stabilitatea cri
teriilor estetice, unitate a 
concepției fiecărei lucrări 
în parte dar (calitate esen
țială mai ales în cazul unei 
selecții retrospective) și a 
intregului ansamblu de 
picturi și desene expoziția 
Viorel Mărginean capătă 
semnificațiile unui adevă
rat eveniment artistic. Un 
eveniment care pune ple
nar în valoare atît apar
tenența la acel nucleu ge
nerator de forță constituit 
prin apelul la sursele unice 
ale etnicității noastre, cit 
și consecventa, forța cu 
care talentul acestui pictor 
a știut să se afirme de-â 
lungul anilor.

Capabil de mari perfor
mante — după cum ne-o 
dovedește, prin deosebita 
ei amploare, expoziția 
caracter retrospectiv 
sălile Dalles — Viorel Măr
ginean se impune o dată mai 
mult atenției generale, ea 
un artist a cărui originali
tate este de autentică sen
sibilitate și problematică. 
Imaginile create de el se 
remarcă și de această dată 
prin aceeași extraordinară 
puritate a culorii si desenu
lui care l-au singularizat și 
situat în centrul atenției 
generale în prima sa mani
festare personală din 1970 
(sălile Dalles). Modernita
tea lucrărilor lui — in sen
sul preocupărilor si al vi
ziunii — își trage seva din 
rafinamentul frust al tra
diției. din spiritualitatea ar
tei populare românești. Cu 
aceeași gravitate în a abor
da valori care ii 6tăteau 
aproape de suflet. Viorel 
Mărginean a evocat și de 
această dată în peisajele 
6ale un teritoriu traditional 
de o frumusețe, de o lim
pezime care ne cheamă 
spre esența însăși a artei 
populare. Căci. înnobilate, 
realitățile peisajului tran
silvan — centrul unei reale 
comuniuni .între artă și via
ță — capătă în aceste pîn
ze un chip capabil să-i evi
dențieze frumusețea, spe
cificul. vorbind în același 
timp despre ceea ce este 
etern ca spiritualitate ro
mânească.

Referința la zone care nu 
, aparțin doar existentei in

dividuale, ci unei tradiții 
adine înrădăcinate, reîn- 

. toarcerea spre o lume a- 
grestă indică în același timp 
o vizibilă tendință spre ge
neralizare. Peisajul a de
venit astfel prilej al unui 
constant exercițiu de redu
cere la esențial, de desci
frare a ritmurilor ce animă 
calma solemnitate a dea
lurilor privite mai totdeau
na de sus. în perspectivă 
plonjantă. în ample desfă
șurări spațiale. în aceste 
pejșpjfe, „deluroase. cu linia 
ide‘.orizont' foarte sus.' ac- 

" cdptul'"Căd^. ăsupra pămin- 
' tulul; asupra vieții care 

pulsează la suprafața lui, 
asupra unor mișcări funda
mentale ale naturii. Fie că 
se numesc „Iarnă liniștită" 
sau „Dealuri". „Podgorii" 
sau „înălțimi". „început de 
primăvară". „Coline" sau 
pur și simplu „Geometrie", 
aceste peisaje aduc o înțe
legere a măreției, a frumu
seții calmelor arhitecturări 
pe care împrejurimile satu
lui Cenade (județul Alba) 
i le-au dezvăluit de tim
puriu. Bun cunoscător al 
acestor ținuturi de legendă 
în care. în mod miraculos, 
s-au păstrat intacte, peste 
secole, manifestări ale unei 
arte populare de un sobru 
rafinament, de o fabuloasă 
încărcătură spirituală, pic
torul nu s-a oprit la stratu
rile superficiale ale speci
ficului. la detaliu și orna
ment. De o finețe, de un 
rafinament comparabil in 
unele privințe cu eleganta 
sobrietate a decorului 
popular, pictura sa mărtu
risește această superioară 
convertire în desen și cu
loare a complexelor expe- 

^riențe petrecute aproape de

î

Neamț.

viața și pulsațiile pămîntu- 
lui. de manifestările unei 
arte populare atit de ferti
le în sugestii creatoare. 
Este mediul care a prilejuit 
coagularea unor substanția
le revelații cum ar fi. de 
exemplu, prezenta acestor 
păsări de vis. care-i stră
bat peisajele. Zborul lor 
mlădiat, această lină pluti
re deasupra spatiilor româ
nești capătă în multe din 
lucrările de acum o inten-

acum treisprezece ani de 
Viorel Mărginean au re
marcat dealtfel legătura cu 
rafinamentul decorativis- 
mului românesc, accentuat 
acum parcă mai mult și în 
mod declarat de elocventa 
simplă a unei, lucrări ca 
„Iia de Săliște" care, cu 
simplitate, dezvăluie.
ceeași predilecție pentru 
finețea raporturilor, a pro
porțiilor. Calitățile de sub
til analist pe care le dez-

a-

EXPOZIȚIA VIOREL MĂRGINEAN

văluie această lucrare. 60- 
brul ei rafinament ne fac 
să ne gindim că pentru 
acest creator desenul nu 
este doar prilejul unei ex
primări rapide, cursive, ci 
în primul rind o aspră as
ceză, un exercițiu con
stant de educare a sensibi
lității. Raportarea evoca
toare a negrului la albul 
suportului, intensitatea cu

sitate evocatoare care su
gerează apropierea de zone 
ale sensibilității și inteli
gentei românești, de suges
tiile legendelor si basmelor 
noastre, de dimensiunile 
spirituale ale fabulosului 
folcloric..

Spațiile vaste ale peisa
jelor atit de caracteristice 
picturii lui Mărginean ne

•apar, de asemenea. încar- _________ __ _ __
cate de un șuprașens poetic. ' care circțniișcrle; motivele. 
Una din posibilele direcții siguranța liniei accentuea- 
âle'interpretării ltii ar < fi' ză impresia de unitate, de 
aceea a spațiului'’ mioritici-'coeziune. '‘’Totodată. ăa a- 
indicată dealtfel de titlul 
uneia din lucrări — imagi
ne epurată de amănunte, 
în care albul dominant sub
liniază un îndepărtat și e- 
vocator orizont spatial. Vi
ziunea asupra acestui pei
saj românesc cu tăria lui de 
simbure indestructibil este 
însă necalofilă in intenții 
și realizare. Ea transmite 
privitorului cu atîta tărie 
ideea' legăturii cu o întrea
gă tradiție românească, in
cit orice apropiere de alte 
contexte culturale ar părea 
— după opinia noastră — 
forțată, inadecvată la rea
litatea spirituală pe care 
o oferă pînzele lui 
rel Mărginean. Atmosfera 
luminoasă, bucuria culorii.
linia 
care, 
piele 
jelor 
conferă o viată artistică de 
sine stătătoare, vorbesc în 
primul rind de o verticali
tate a spiritului care a 
știut să se oprească, me
reu, la esențe.

Comentatorii primei ex
poziții personale deschise

Vio-

acuzată a conturelor 
în fiecare din exem- 
particulare ale peisa- 
acestei expoziții le

trage atenția asiipra con
secventei cu care acest pic
tor și-a urmat, de-a lungul 
anilor, idealul artistic — 
expresie exemplară a unor 
coordonate creatoare asu
mate integral. De la lucră
rile începutului — cîteva 
prezente în expoziție — 
spre respirația luminoasă 
a picturilor create in ulti
mii ani poate fi refăcut a- 
devăratuj traseu al acestei 
creații spre o simplitate de 
sinteză autentică; poate fi 
remarcată capacitatea a- 
cestui artist de a-și eva
lua cu precizie posibilități
le și de a-și alege modali
tățile expresive cele mal 
potrivite.

Mișcarea unduitoare a 
dealurilor, pămîntul puter
nic și auster, frămîntat de 
jocul contrapunctic al pete
lor de culoare puse de ve
getația agrestă, o natură 
de multe ori aridă. însorită, 
nimbată de albul imaculat 
al zăpezii atestă capacita
tea de a converti observa
ția directă în limbai artis
tic. de a descoperi în na
tură sensuri cărora să le

poată racorda propriul 
ideal estetic. Apelul la o 
realitate bine cunoscută, la 
un spațiu real i-ău dat în
țelesul a ceea ce trebuia să 
regăsească in propria sa 
lume interioară, l-au dus la 
această sinteză personală, 
de formă și culoare pre
zentă în lucrările expuse 
acum. Este o armonie obți
nută printr-o permanentă 
raportare a fragmentului la 
context, prin cizelura de 
mare finețe care-i însoțeș
te și de această dată lucră
rile.

Desenul viguros, de o tă
ioasă precizie care ocolește 
constant capcanele minia
turalului grațios și decora
tiv indică atît în peisaje, cit 
și în naturile statice același 
simt al materiei picturale.

„Atitudinea omului în 
fata naturii moarte, obser
va Tudor Vianu. este aceea 
a unui observator atent și 
curios, minunat de pitores
cul lucrurilor mici și bana
le". Viorel Mărginean ne 
demonstrează că lucrurile 
cele mai obișnuite pot de
veni. in interpretarea sa. 
obiecte cu o putere de ira- 
diație . poetică. Fructele 
toamnei, ulcele simple de 
lut sau mănunchiuri de tu- 
fănele. o funie de .usturoi 
6au o legătură de ardei pot 
fi astfel imagini ce indică 
aceleași coordonate de fină 
sensibilitate capabile să 
evoce cu o aspră simplitate 
aceeași candidă concretețe 
a materiei pe care o sem
nifică.

Fermitatea desenului con
cis, expresiv, culorile vii 
care se solicită contrapunc- 
tic intrînd într-un dialog 
atît de elocvent cu spatiile 
albe specifice picturii lui 
Mărginean ne dezvăluie un 
pictor de elaborare lentă, 
un arti6ț care meditează în
delung în fata pînzei, care 
revine asupra ei nuantind. 
îmbogățind, subliniind de
talii revelatoare. Un artist 
care a ajuns la o remarca
bilă unitate stilistică, crea
torul unui univers pictural 
de mare limpezime și forță 
de expresie ale cărui coor
donate esențiale pot fi des
cifrate în actuala selecție 
retrospectivă din sălile 
Dalles.

Marina PREUTU

Secția propagandă a
comitetului județean de partid a 
organizat dezbaterea ideologică cu 
tema „Partidul Comunist Român 
— centrul vital al societății, forța 
dinamizatoare a energiilor creatoa
re ale întregului ' popor pe calea 
socialismului și comunismului", la 
care au participat activiști de 
partid și de. stat, propagandiști, 
secretari ai organizațiilor de partid, 
cadre didactice. (Constantin Bla- 
govici).

Bistrița Municipiul Bistrița 
a fost gazda festivalului concurs 
de creație lirică, interpretare și 
muzică tînără „Andrei Mureșianu", 
la care au luat parte 133 reprezen
tanți ai artei amatoare din 13 ju
dețe ale țării. După decernarea 
premiilor, care au revenit lui Sorin 
Roșea (Constanța) și Rodica Barna 
(Bistrița) — creație ; Carmen Ar- 
bunescu (Suceava) — recitări ; 
formației „Camera Muzicală 2“ 
(Gherla) — marele premiu, și Mi- 
reiei Atudorei (Bacău) — premiul 
I — la muzică folk, manifestarea 
a fost finalizată printr-un reușit 
spectacol de sunet și lumină susți
nut de laureați. (Gheorghe Crișan).

Bihor S_au desfășurat la Ora
dea „Zilele școlii bihorene". Sub ge
nericul „Creativitate și eficiență in 
învățămînt". au avut loc acțiuni me
todice și științifice la care au parti
cipat cadre didactice din Bihor, 
Cluj-Napoca și București, reprezen
tanți ai unor instituții care concură 
la creșterea eficienței formative și 
perfectionarea procesului instruc- 
tiv-educativ. Cu același prilej a 
fost vernisată expoziția județeană 
„Creația tehnico-aplicativă în 
școală" și organizate vizite docu
mentare în unități școlare, precum 
și expoziții tematice. (loan Laza).

Argeș Sub e§ida Comitetului 
județean de cultură și educație so

cialistă Argeș, la Complexul mu
zeal de la Golești s-a deschis o ex
poziție județeană de artă populară, 
manifestare artistică de prestigiu 
care reunește peste 400 din cele 
mai valoroase lucrări de ceramică, 
cusături, port popular. împletituri, 
sculpturi în lemn, piatră și fier, 
realizate de numeroși artizani 
populari ai județului in actuala 
ediție a Festivalului național 
„Cintarea României". (Gheorghe 
Cirstea).

Sălaj. în municipiul Zalău
s-a desfășurat Consfătuirea inter
județeană de gastroenterologie cu 
participarea unui mare număr de 
medici specialiști din județele Să
laj. Bihor. Cluj. Maramureș și 
Mureș. în prima parte a reuniu
nii, dr. docent loan Pușcaș din Șim- 
leu Silvaniei a făcut o comuni

Caraș-Severin. In cadrul 
suitei de manifestări privind edu
cația patriotică, la ateneul tine
retului din Reșița, casele orășe
nești de cultură din Bocșa, Oravița, 
și Moldova Nouă, precum și la 
cluburile de mineri Anina, al si- 
derurgiștilor din Otelu Roșu și al 
ceferiștilor din Caransebeș au avut 
loc sesiuni de comunicări științifi
ce, simpozioane și dezbateri pe te
mele „Partidul Comunist Român 
— purtătorul celor mai înalte as
pirații ale poporului român" ; „Pa
gini de glorie din lupta poporului 
român pentru libertate, unitate 
națională și neatîrnare" ; „Anii 
construcției socialiste — ani de 
mărețe înfăptuiri". (Nicolae Că- 
tană).

Vrancea. Sectia de propa

care referitoare la fiziopatologia 
ulcerului gastroduodenal, aspectele 
noi in tratamentul acestei maladii 
și tratamentul cu ULCOSILVA- 
NIL. în partea a doua, specialiști 
din județele amintite au prezentat 
comunicări privind gastroenterolo
gie. bazate pe cercetările efectuate 
și rezultatele cele mai noi. (Eugen 
Tegiaș).

gandă a comitetului județean de 
partid a organizat la Focșani un 
schimb de experiență cu tema : 
„Rolul și locul propagandei teh- 
nico-economice în mobilizarea oa
menilor muncii la înfăptuirea sar-

Maramureș. In organizarea 
Inspectoratului școlar județean și 
a Casei corpului didactic, la Baia 
Mare a avut loc simpozionul „Crea
tivitate si eficientă in învățămînt". 
Au fost prezentate și comentate 
cele mai interesante realizări ale 
cadrelor didactice din județ in 
acest domeniu, fiind deschisă, tot
odată. o expoziție de materiale 
didactice destinate stimulării crea
tivității în procesul școlar si pre
zentate comunicări. (Gheorghe 
Susa).

cinilor de plan și introducerea ope
rativă în 
științei și 
participat 
inginerilor 
binetelor 
profesional-științifice, secretarii ad
junct! cu probleme de propagandă 
ai comitetelor de partid din între
prinderi industriale și de construc
ții. (Dan Drăgulescu).

Botoșani. în municiPiul Bo

producție a cuceririlor 
tehnicii modeme". Au 

responsabilii comisiilor 
și tehnicienilor, ai ca- 
tehnice și comisiilor

toșani, pe strada Cuza Vodă nr. 1, 
s-a amenajat și pus la dispoziția 
secției de artă a muzeului jude
țean un modem local. în cele 
șapte încăperi au fost expuse cele 
mai valoroase lucrări de pictură, 
sculptură și grafică din patrimo
niul muzeului, numeroase dintre 
acestea reprezentînd donațiile fă
cute de personalități ale vieții po
litice, științifice si culturale din 
patria noastră. (Silvestri Aiienei).
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acordat revistei saudite „Al Majalla"

TELEGRAMĂ

(Urmare din pag. I)
portant în procesul de pace din Ori
entul Mijlociu.

Au rămas insă nesoluționate pro
bleme importante, și în primul rind 
problema fundamentală — aceea a 
poporului palestinian. Noi ne pro
nunțăm ferm pentru retragerea Is
raelului din teritoriile ocupate in 
războiul din'1967, pentru dreptul la 
autodeterminare al poporului pales
tinian. inclusiv pentru realizarea 
unui stat palestinian independent. 
Considerăm că pacea di.n Orientul 
Mijlociu nu poate fi asigurată fără 
un stat palestinian independent. De
sigur, o pace trainică trebuie să asi
gure și existenta Israelului, deci să 
se bazeze pe existența atît a unui 
stat palestinian independent, cit și a 
unui stat israelian. între care să se 
dezvolte relații de bună vecinătate 
și colaborare. Este in interesul tutu
ror țărilor arabe de a se ajunge la 
o asemenea soluție, la o pace pe 
această bază.

Așa cum am menționat, conside
răm că singura cale pentru a se 
ajunge la o soluție justă este aceea 
a negocierilor și tratativelor politice 
intre părțile interesate. De regulă, 
noi ne-am pronunțat și ne pronun
țăm pentru, tratative directe între 
părțile interesate, pentru că viața 
arată că nimeni nu poate mai bine 
decît cei interesați să găsească solu
ții problemelor, oricît de . complicate 
ar fi. în inițierea negocierilor — am 
menționat deja — există propunerile 
de la Fes, propunerile americane, 
alte propuneri care pot oferi o bază 
pentru trecerea la soluționarea pro
blemelor.

Acum este- necesar să se găsească 
un cadru organizatoric. Noi conside
răm că o conferință internațională 

,sub egida Organizației Națiunilor 
Unite ar fi posibilă și acceptabilă pen
tru toate părțile. în orice caz. tre
buie acționat pentru a se începe ne
gocierile. Nici o soluție nu se poate 
realiza dacă părțile interesate nu se 
așază la masa tratativelor.

Nu consider pă este neapărat nece
sar ca în prealabil să se soluționeze 
problema recunoașterii Israelului de 
către Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei sau a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei de către Israel. 
Această recunoaștere reciprocă tre
buie să fie rezultatul negocierilor, al 
încheierii unui acord corespunzător 
privind recunoașterea dreptului la 
autodeterminare al palestinienilor, al 
realizării statului palestinian, al asi
gurării existenței atit a statului pa
lestinian, cît și a Israelului. A cere 
în prealabil această recunoaștere ar 
însemna, deja, să se pună anumite 
condiții, iar aceasta nu poate decît 
să întirzie începerea negocierilor.

România s-a pronunțat întotdea
una și ar saluta stabilirea de con
tacte oficiale între Statele Unite ale 
Americii și Organizația pentru Eli
berarea Palestinei. Menționez aceasta 
pentru că, pe diferite căi — ne
oficiale — și pînă acum s-au 
realizat o serie de contacte în
tre palestinieni — inclusiv Or
ganizația pentru Eliberarea Pa
lestinei — și Statele Unite ale 
Americii. Este necesar însă să fie 
depășit impasul existent și să se 
treacă neapărat la un dialog oficial. 
Cred că țările arabe pot avea un rol 
important în această direcție. Aceas
ta ar permite să se poată trece la 
realizarea de negocieri pentru o so
luție globală în Orientul Mijlociu.

PROGRAMUL 1
8,00 Consultații pentru bacalaureat (în- 

vățămînt seral). Fizică
8,30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei
9,30, Bucuriile muzicii — Enesclana

10,00 Viața satului
11,45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical
18,40 Micul ecran pentru cei mici
19,00 Telejurnal
19.15 Film- artistic : „Dansez cu tine". 

Regia : Ernst Marichka
50,20 Fotbal : România — Cehoslovacia 

în preliminariile campionatului eu
ropean. Transmisiune directă de la 
Stadionul „23 August". In pauză : 
Melodii populare

22.15 Ritmuri, melodii — muzică ușoară
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
10,00 Matineu simfonic
11,00 Instantanee
11.15 Muzică ușoară
11,45 Melodii populare
12.30 Carnet cultural bucureștean ■
13,00 Farmecul muzicii
14.30 Clubul tineretului
15.15 Teatru TV : „Zborul" de Rodlca 

Padina. Regia artistică : Corneliu 
Dalu

16,35 Desene animate
17,08 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 15 mai, ora 21 — 18 mai, ora 
XI. In țară : Vremea va fl călduroasă, 
mai ales în primele zile. Cerul va fl 
variabil, mai mult senin. Innorări mal 
pronunțate se vor produce spre sfîrși
tul intervalului în nord-vestul țării și 
în zonele de deal șl de munte, unde

Doresc să menționez încă o dată, 
după părerea noastră. în cazul or
ganizării unei conferințe internațio
nale trebuie să se aibă în vedere 
participarea tuturor țărilor interesa
te. participarea Statelor Unite ale 
Americii. dar și a Uniunii Sovietice. 
Trebuie să se țină seama de faptul 
că, în actualele împrejurări, o solu
ție globală nu se poate realiza fără 
a se lua în considerare și participa
rea, într-o formă sau alta, a Unjunii 
Sovietice, a altor state, precum și a 
Organizației Națiunilor Unite.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, referitor la această con
ferință internațională, considerați 
că ar putea să realizeze ceea ce 
alte inițiative nu au reușit ? Șl 
care ar fi obstacolele in calea 
unei asemenea propuneri ?

RĂSPUNS : Vedeți, toate propune
rile de pînă acum au totuși un mi
nus : nu indică modul in care să se 
ajungă la începerea negocierilor, iar 
unele evită luarea în considerare a 
participării palestinienilor. O confe
rință internațională sub egida Orga
nizației Națiunilor Unite ar putea să 
înlăture mai ușor unele resentimente 
— și de o parte și de alta — și să 
permită așezarea la masa tratativelor 
a părților interesate, și în primul 
rînd a Israelului și a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Cred că 
țările arabe pot avea în această pri
vință un rol important, pentru a 
ajuta la realizarea unui cadru cores
punzător în vederea începerii nego
cierilor.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, știu că l-ați trimis re
cent pe domnul Florea Dumi
trescu in Israel, in calitate 
de reprezentant personal al 
Excelentei Voastre. Există o 
nouă inițiativă românească în 
legătură cu Orientul Mijlociu ? 
Aveți in vedere să vizitați aceas
tă zonă în viitorul apropiat ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, am trimis 
un reprezentant al meu la primul mi
nistru Begin pentru a discuta și 
unele probleme bilaterale, dar și pro
blemele Orientului Mijlociu, situația 
actuală foarte gravă și încordată. Nu 
am în vedere o anumită inițiativă a 
României ; am în vedere ca România 
să depună eforturi. împreună cu alte 
state, pentru a se depăși actualele 
greutăți și pentru a se putea trece la 
soluționarea problemelor pe calea 
tratativelor. în spiritul celor pe care 
deja le-am menționat.

ÎNTREBARE : Excelență, ați 
efectuat in toamna anului trecut 
o vizită in Kuweit și ați avut, de 
asemenea, întîlniri cu Yasser 
Arafat, Moammer El Geddafi și 
Hosni Mubarak. Vă rugăm să ne 
vorbiți despre stadiul relațiilor 
României cu țările arabe.

RĂSPUNS : Am avut, la sfîrșitul 
anului trecut și în prima parte a 
acestui an, întîlniri cu mai multi 
conducători ai țărilor arabe? Am vi
zitat Siria și am avut convorbiri cu 
președintele Assad. Am vizitat Irakul 
și afn avut convorbiri cu președintele 
Saddam. Hussein. A avut loc''“vizita 
președintelui Mubarak . în . România, 
precum și a șefului statului libian, 
colonelul Moammer El Geddafi, în 
România. Am avut întilniri cu pre
ședintele Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. Yasser Arafat. Tot 
anul trecut am făcut o scurtă vizită
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vor cădea averse izolate de ploaie și 
se vor semnala descărcări electrice. 
Vîntul va sufla slab, pînă la moderat, 
cu unele intensificări la munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
8 și 18 grade, iar cele maxime între 22 
și 32 de grade, mal ridicate la începutul 
intervalului.- In București : Vremea va 
fi călduroasă, cu cerul mal mult senin. 
Vîntul va sufla slab. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 9 și 12 gra
de, iar cele maxime între 29 și 32 de 
grade. (Liana Cazacioc, meteorolog de 
serviciu). 

în Kuweit și am avut convorbiri cu 
emirul Kuweitului, șeic Jaber Al-Ah- 
mad Al-Iaber Al-Sabah.

Practic, aș putea spune că relațiile 
României cu țările arabe sînt bune, cu 
unele chiar foarte bune, deși, deo
camdată. cu cîteva țări. între care și 
Arabia Saudită. nu avem încă relații 
diplomatice. Noi dăm o înaltă apre
ciere relațiilor pe care le avem cu ță
rile arabe. Desigur, concepem să așe
zăm aceste relații pe principiile ega
lității și neamestecului în treburile 
interne; dar și pe necesitatea unei co
laborări largi în dezvoltarea economi- 
co-socială. independentă a țărilor 
noastre, pe necesitatea de a face to
tul pentru soluționarea tuturor pro
blemelor din Orientul Mijlociu, in
clusiv a războiului dintre Iran și 
Irak, pe calea tratativelor.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, există unele afirmații in 
presa internațională referitoare 
la un nou rol pe care dumnea
voastră îl jucațt in restabilirea 
relațiilor dintre Egipt și Uniunea 

« Sovietică. Sînt adevărate aceste 
afirmații ?

RĂSPUNS : România s-a pronunțat 
și se pr.onunță totdeauna pentru îm
bunătățirea relațiilor dintre toate sta
tele, deci si ale Uniunii Sovietice și 
Egiptului. Nu a? putea spune însă că 
acționăm în vreun fel în relațiile din
tre aceste două țări, pentru că ele 
întrețin raporturi și au întîlniri di
recte.

Noi vom saluta însă — și conside
răm aceasta un lucru foarte impor
tant — restabilirea relațiilor de co
laborare și de prietenie dintre cele 
două țări.

ÎNTREBARE: Excelență, Româ
nia, ca țară socialistă, are rapor
turi cu toate țările socialiste. Vă 
rugăm să ne spuneți dacă in ca
drul acestor relații Uniunea 
Sovietică ocupă un loc special, 
atit în ceea- ce privește raportu
rile economice, cit și cele poli
tice.

RĂSPUNS : într-adevăr, România 
socialistă dezvoltă larg relațiile cu 
toate țările socialiste, considerînd că 
trebuie făcut totul pentru depășirea 
oricăror divergențe sau deosebiri de 
păreri ; considerăm, de asemenea, 
întărirea conlucrării acestor țări ca 
un factor important nu numai pentru 
țările socialiste, dar și pentru politica 
de pace și de colaborare internațio
nală. Dealtfel, așa cum am menționat, 
dezvoltăm larg relațiile cu toate sta
tele, fără nici o deosebire de orîn- 
duire socială.

Trebuie să declar că relațiile cu 
U.R.S.S. ocuoă un loc important în 
colaborarea României cu țările socia
liste. avînd în vedere vecinătatea 
României cu Uniunea -Sovietică, rela
țiile tradiționale care au existat tot
deauna între țările noastre si faptul 
că, din punct de vedere economic, 
Uniunea Sovietică ocupă primul loc 
în raporturile comerciale internațio
nale ale României. Aceste raporturi 
decurg, da asemenea, șidjn, faptul că 
sînțem membri ai C.A.E.R., ăi Pactu
lui de la Varșovia. în general, în ac
tivitatea României acordăm întot- l 
deauna un. loc deosebit relațiilor...cu ( 
toți vecinii ; dealtfel, așa cum cred că 
fac toate statele lumii.

Repet, în acest cadru, relațiile ou 
Uniunea Sovietică au un rol deosebit 
de important și le acordăm toată 
atentia. >

A apărut

„Munca de partid”
nr. 5/1983

Prezentul număr al revistei se des
chide prin trei articole de fond : 
„Angajare fermă pentru realizarea 
marilor obiective economice". „Exi
gența, spiritul militant, ofensiv — co
mandamente actuale în zootehnie". 
„Dezbaterile recapitulative". La ru
brica „înaltă răspundere, eforturi 
unite, susținute pentru înfăptuirea 
neabătută a orientărilor și indica
țiilor din Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională" sînt inserate artico
lele : „Schimb de experiență la în
treprinderea minieră Motru. județul 
Gorj : -Patriei — cît mai mult căr
bune !»“, „Organizațiile U.T.C. — pu
ternic angrenate în lupta pentru 
aplicarea hotărîrilor marelui forum 
al comuniștilor", „Schimb de ex
periență la C.U.A.S.C. Frățești, ju
dețul Giurgiu : Răspundere maximă 
pentru producția agricolă". Rubrica 
„Afirmarea puternică a rolului orga
nizațiilor de partid, în conducerea 
politică a întregii activități econo
mice și sociale" redă articolele : 
„Din tezaurul experienței fruntașilor" 
și „Deputatul — activist politic". Re
vista mai cuprinde rubricile : „Orga
nizația de partid în sistemul auto- 
conducerii muncitorești", „Din acti
vitatea organizațiilor de masă și 
obștești", „Stil de lucru dinamic, revo
luționar", „Viața internă de partid — 
viguroasă, bogată în conținut". „Pro
paganda, munca politică de masă — 
forțe dinamizatoare ale energiilor 
creatoare ale poporului". La rubrica 
„învățămîntul politico-ideologic în 
pas cu cerințele dezvoltării econo
mice și sociale" (planuri tematice) 
este publicată tema : „Creșterea efi
cienței economice, a productivității 
muncii — factori hotărîtori ai dina
mismului economiei românești în 
prezent și în perspectivă". Sînt pre
zente, de asemenea, rubricile „Note 
din viața partidelor comuniste și 
muncitorești", „Răspunsuri la între
bările cititorilor".

Tovarășului MIKA SPILIAK
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

BELGRAD
Cu prilejul desemnării dumneavoastră în funcția de președinte al Prezi

diului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, vă adresez, în numele po
porului român și al meu personal, calde felicitări și urări de succes în 
îndeplinirea misiunii ce v-a fost încredințată.

Subliniind cu multă satisfacție cursul ascendent al relațiilor româno- 
iugoslave, îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare 
dintre partidele și țările noastre se vor extinde și amplifica, spre binele 
popoarelor noastre. în folosul cauzei păcii, independentei naționale și socia
lismului.

NICOLAE CEAUȘESCU

Plecarea tovarășului Harilaos Florakis, 
secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Grecia

, Sîmbătă dimineața a părăsit Capi
tala tovarășul Harilaos Florakis, se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Grecia, care. împreună cu tovarășul 
Orestis Kolozof, membru supleant ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Grecia, șeful Secției de relații inter
naționale a C.C. al P.C. din Grecia,
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Astă-seară, ia București, ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA, 

în preliminariile C. E. de fotbal

Astăzi, finalele campionatelor europene 
de box

în ring, la categoria mijlocie, românul Doru Marlcescu

Mult succes echipei noastre!
Așadar, la o lună de zile după acea 

memorabilă seară, cînd campionii 
mondiali de fotbal erau învinși la 
București (data exactă o știu toți 
iubitorii de fotbal de la noi : 16 
aprilie 1983) reprezentativa României 
susține un nou examen în cadrul 
preliminariilor pentru campionatul 
european (grupa a V-a). Partenerul 
de azi : echipa Cehoslovaciei.

Se știe, fotbaliștii cehoslovaci au 
venit aici cu gîndul la victorie, sau 
măcar la un scor egal. Pentru că — 
au declarat deschis oaspeții noștri — 
după eliminarea (practică !) din 
cursa pentru calificare a „azzurri"- 
lor, ei se consideră acum favoriți ai 
grupei, pretendenți la locul întîi. își 
bizuie aceste afirmații și aspirații 
atît pe programul avantajos ce-1 au 
in continuare, cît mai ales pe cunos
cuta forță competitivă a experimen
tatei lor .selecționate. Că s-au pregă
tit în această idee, o dovedește și 
faptul că de la un meci de verificare 
la altul antrenorul Havranek a tot 
readus la națională jucători din 
„vechea gardă" la care se renunța
se la un moment dat. astfel îneît este 
posibil ca în meciul de astă-seară 
echipa Cehoslovaciei să alinieze o 
formație cu o vîrstă medie între 27 
și 29 de ani. Deci, o formație matu
ră. cu știința jocului și cu obișnuin
ța greului din deplasare. Dacă mai 
adăugăm că și stilul de exprimare pe 
teren al internaționalilor cehoslovaci 
poartă amprenta unui fotbal aspru, 
în forță și în permanent travaliu. în
țelegem că tricolorilor noștri nu le 
va fi deloc ușor.

Nu le va fi ușor tricolorilor noștri, 
dar ei pot și trebuie, to tuși,, să. învin
gă. Fiindcă, oricît de buni ar fi par
tenerii de azi, ei nu sînt campioni 
mondiali, și nu sînt neînvinși în fața 
fotbaliștilor români — carte de vizită 
impresionantă cu care se prezentau 
Ia 16 aprilie italienii. Personal, am 
fost de față la două din cele șase vic
torii ale echipei României în fața 
Cehoslovaciei : în 1970 la Guadala
jara (2—1). în 1971 la București (tot 
2—1) și m-am convins că fantezia și 
inteligența jocului nostru poate in
fringe „mașinăria" de pase și forță 
cehoslovacă. Așa cum dealtfel s-a 
întimplat și în penultima întîlnire 
directă (3—1 la Rabat. în Maroc), 
cînd Cehoslovacia era chiar campi
oana Europei și dispunea de o forma
ție evident .superioară celei de azi. 
Cînd ai experiența unor rezultate re
cente, ce confirmă" un potențial de 
joc de temut pentru oricine (1—0 cu 
Italia la București, 3—1 cu Grecia în 
deplasare, 0—0 cu Italia la Florența 
2—0 cu Suedia la București. 2—1 cu 
Bulgaria în deplasare ș.a.), cînd con
duci în clasamentul grupei cu două 
puncte avans, și cînd știi că ai în

UN JOC SUB AȘTEPTĂRI ÂL ECHIPEI DE TINERET
, Ieri după-amiază, la Iași, stadio

nul din Dealul Copoului a găzduit 
— într-o organizare ireproșabilă și 
în prezența a 20 000 de spectatori — 
partida dintre selecționatele,, de tine
ret ale României și Cehoslovaciei, din 
cadrul preliminariilor campionatului 
european rezervat lor (grupa a IV-a, 
din care mai fac parte Italia și Ci
pru).

într-un neașteptat contrast cu am
bianța creată în jurul acestui meci, 
echipa noastră a dezamăgit, fiind 
înfrîntă cu scorul de 1—4 (1—3). 
Oaspeții au înscris în minutele 6, 27, 
45 și 49 ; golul selecționatei noastre 
a fost marcat de Gîngu în minutul 16.

Formația noastră a avut următoa
rea alcătuire : Alexa — Mănăilă, 
Belodedici (din minutul 47 Jenei), 
Gheorghiu, Eduard — Balint (care a 
făcut „întindere" în minutul 4 și a 
fost înlocuit cu Octavian Popescu), 
Movilă, Eftimie, Ilie Costel — Gingu, 
Nemțeanu.

în fața unor adversari înalți și 
foarte masivi, care practică un joc 
metodic și în forță, uneori aspru, 
tinerii noștri fotbaliști s-au prezen

a efectuat, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Emil Bobu. membru a] Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

echipă fotbaliști de renume euro
pean, trecuți prin „focul" unor bătă
lii fotbalistice și mai grele — ca 
Ștefănescu, Bălăci, Boloni. Moraru, 
Iorgulescu și alții — nu se poate să 
gîndești decit la victorie în partida 
de astă-seară cu Cehoslovacia. Așa 
sintem convinși că vor juca, și vor 
reuși, cei unsprezece jucători ce vor 
fi trimiși pe teren de antrenorii Mir
cea Lucescu și Mircea Rădulescu !

Care vor fi cei unsprezece ? Pînă 
la ora scrierii acestor rînduri (sîm
bătă seara) formația încă nu era al
cătuită și nici nu putea fi alcătuită, 
întrucît configurația ci este în func
ție de starea sănătății lui Cămătaru 
la ora jocului. Cu probabilitate, 
echipa noastră .va putea arăta așa :

Moraru — Rednic, Iorgulescu. Ște
fănescu, Ungureanu — Augustin, 
Boloni, Klein, Bălăci — Geolgău, 
Gabor (Văetuș).

Sosiți ieri după-amiază, fotbaliștii 
oaspeți au făcut aseară un ușor an
trenament pe gazonul de joc. Si an
trenorul cehoslovac are probleme cu 
accidentările. Echipa sa probabilă :

Hruska — Jakubek,' J-urkemik. Pro- 
kes, bevy — Chaolupka, Bicovschi, 
Stambacher — Vizek, Cermak. Danek 
(Janecka).

Reputatul arbitru belgian Alexis 
Ponnet va fluiera începutul partidei 
la ora 20,30. Pînă atunci (stadionul 
se deschide la ora 15), spectatorii vor 
putea urmări un interesant program 
de întreceri atletice și cicliste.

Azi, 15 mai, echipa națională de 
fotbal a României joacă pentru ulti
ma dată, în cadrul grupei a V-a pre
liminare, pe terenul propriu. Vor 
urma deplasările în Suedia. Ceho
slovacia și Cipru, după care Vom cu
noaște . deznodămîntul. Este bine, 
prin urmare — este firesc și necesar, 
am spune ! — ca noi. spectatorii, să-i 
facem pe tricolori să simtă că. în
tr-adevăr, joacă acasă. Cei ce vom 
lua astă-seară drumul stadionului 
„23 August" (cît mai mulți. desigur) 
să nu uităm nici o clipă că repre
zentăm al „12-lea“ jucător al Româ
niei și să ne facem datoria de onoa
re și de plăcere în această calitate. 
Cum ? încurajindu-i pe băieți fără 
încetare, adică și Ia bine și la greu, 
avînd răbdare și încredere fată de 
jocul lor metodic, purtîndu-i pe ari
pile victoriei finale. Evident, în li
mitele curatului spirit al sportivită
ții și al respectului civilizat fată de 
partenerii cehoslovaci ! Dacă, la fel 
ca Ia 16 aprilie, nu vom osteni o 
clipă noi, în tribune, nu vor osteni 
nici tricolorii pe teren. Și-atunci, re
zultatul nu va putea fi altul decît tot 
ca la 16 aprilie : victoria echipei 
României ! Hai, băieți ! Succes, mult 
succes !

Gheorghe MITROI

tat ca o „cavalerie ușoară", repe- 
zindu-se la balon și în atac fărâ 
să-și asigure apărarea, lăsîndu-se 
depășiți lesne, mai ales prin zona 
fundașilor centrali. Abia după ce 
formația Cehoslovaciei s-a desprins 
pe tabela de marcaj au început și ei 
să joace ceva fotbal. Era însă prea 
tîrziu ! Se vede că antrenorii Cornel 
Drăgușin și Nicolae Pantea mai au 
mult de lucru pentru a organiza și 
omogeniza jocul acestei selecționate, 
din rindurile căreia, în meciul de la 
Iași, numai Octavian Popescu și 
Gîngu au arătat cît de cît că acti
vează în divizia „A".

La sfîrșitul meciului ne-am adus 
aminte de ceea ce ne spusese în 
cursul dimineții unul dintre condu
cătorii oaspeților : „La tineret avem 
o formație foarte puternică, nu se 
poate să ne scape victoria ; dar la 
echipa de seniori dumneavoastră, 
românii, aveți prima șansă". I-am 
dat dreptate oaspetelui nostru sîm
bătă seara, sperăm să-i dăm drep
tate și duminică seara !

G» M.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, a trimis o te
legramă primului ministru al Finlan
dei, Kalevi Sorsa, prin care îi adre
sează calde felicitări cu prilejul nu
mirii sale in această funcție, precum 
și cele mai bune urări de sănătate și

CENTENARUL CULTURII FLORILOR DE SERĂ
La Codlea a avut loc sîmbătă o 

festivitate prilejuită de sărbătorirea 
centenarului culturii florilor de seră 
din România și de. împlinirea a 30 de 
ani de la înființarea întreprinderii 
de sere din localitate. Au participat 
reprezentanți ai Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare, re
prezentanți ai întreprinderilor de 
sere din întreaga țară, specialiști în 
horticultură, oameni de știință, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de prof. dr. ing. Ion Ceaușescu, 
președintele Comisiei de floricultură, 
dendrologie și arhitectură peisagis
tică.

SOFIA 14 (de la trimisul Agerpres, 
Paul Ochialbi) : Campionatele euro
pene de box se încheie astăzi la Pa
latul sporturilor din Varna cu gala 
finală, in care va fi prezent și tînă- 
rul pugilist român Doru Marlcescu. 
Debutant intr-o competiție de mare 
anvergură. Doru Marinescu a avut 
pînă în prgzent o foarte bună com-’ 
portare, reușind victorii spectaculoa
se in fața unor boxeri bine cotați ne 
plan internațional, ca polonezul Sta
nislaw Lakomiek și iugoslavul Nus- 
ret Redzedi. în finala de astăzi, la 
categoria mijlocie. Maricescu îl va 
întîlrii oe campionul sovietic Vladi
mir Melnik.

CROSUL TINERETULUI5»
Pe hipodromul din Ploiești. în pre

zența a numeroși spectatori, s-au 
desfășurat sîmbătă întrecerile celei 
de-a 16-a ediții a „Crosului Tinere
tului", competiție înscrisă sub gene
ricul „Daciadei". la care au partici
pat, în diversele faze preliminare, a- 
proxirnativ 4 milioane de tineri și ti
nere din întreaga țară. întrecere de 
prestigiu a sportului de masă din 
țara noastră. „Crosul Tineretului", 
organizat sub egida C.C. al U.T.C., a 
fost de-a lungul anilor un adevărat 
laborator de descoperire a unor ta
lente deosebite pentru sportul de 
performanță, contribuind, totodată, 
la antrenarea în activitatea de edu
cație fizică și sport a milioane de

Finalele campionatelor universitare 
aie studenților bucureșteni

La Complexul sportiv „Tei" din 
Capitală au început, ieri, finalele 
campionatelor universitare.

Astăzi dimineață, de la ora 9,30, 
întrecerile continuă.--.Din programul 
zilei rețin atenția finalele Ia baschet, 
volei, handbal, fotbal, tenis de cîmp: 
De asemenea, va avea loc finala 
crosului tineretului pe centrul uni
versitar. Spectatorii vor putea urmă-

RUGBY. Azi, la Kiev
în derbiul campionatului european

Reprezentativa de rugbi a Româ
niei susține astăzi, la Kiev, în com
pania selecționatei U.R.S.S. derbiul 
— o adevărată finală 1 — a cam
pionatului european dotat cu „Cupa 
F.I.R.A." Un meci al cărui rezultat 
interesează în egală măsură ambele 
formații, deoarece echipa cîștigătoa- 
re devine campioană continentală. 
Această finală inedită a celei mai 
importante competiții europene a 
devenit posibilă în urma succeselor 
in linie realizate de cele două for
mații. inclusiv în dauna echipei 
Franței.

Rugbiștii noștri abordează cu 
încredere această importantă și di
ficilă partidă, antrenorii anunțin- 
du-ne înainte de plecare că vor 
alinia o formație experimentată, al
cătuită in mare majoritate din jucă
torii care au învins nu de mult se

Selecționata de tineret a Angliei susține primul meci 
h Timișoara

Pe stadionul „1 Mal" din orașul de 
pe Bega are loc azi. cu începere de 
la ora 11, meciul internațional ami
cal de rugbi dintre formația de pri
mă categorie Universitatea Timișoa
ra și selecționata Angliei (jucători 
pînă la 23 de ani). Eveniment spor
tiv inedit — este pentru prima oară 
cînd ne vizitează țara o selecționată 
engleză — partida conserhnează tot
odată debutul seriei de trei meciuri 
pe care rugbiștii insulari le vor dis
puta în țara noastră (celelalte două 
urmind să aibă loc la Iași și Bucu
rești). Din lotul timișorenilor, pregă

Ciclism: „CURSA PĂCII”
BERLIN 14 (Agerpres). — Etapa a 

5-a a „Cursei Păcii" disputat^, sîm
bătă pe traseul Forst — Berlin a re
venit la sprint ciclistului Olaf Lud
wig (R.D.G.) înregistrat pe distanța 
de 180 km în 4 h 08’54”. în primul 
pluton, in același timp cu învingăto
rul au sosit și rutierii români Mircea 
Romașcanu (locul 8), Cornel Nicolae 
(locul 15). Costică Paraschiv și Va
lentin Constantinescu. 

succes în înalta sa misiune. în tele
gramă este exprimată convingerea că 
relațiile româno-finlandeze vor cu
noaște în continuare o dezvoltare pe 
multiple planuri, în folosul celor 
două popoare, spre binele păcii și co
laborării in Europa și în lume.

în cuvîntul său. Ion Băloiu, direc
torul întreprinderii de sere Codlea, a 
arătat că această unitate a cunoscut 
o largă dezvoltare, devenind o ade
vărată „uzină de flori". Ea posedă 60 
ha pe care cultivă diverse specii de 
flori cunoscute nu numai in tară, ci 
și în țări de pe trei continente, între 
care Statele Unite ale Americii, 
U.R.S.S., , Irak. Iordania. Austria, 
Cehoslovacia. R.F. Germania. R.D. 
Germană.

Adunarea festivă a fost precedată 
de o sesiune de comunicări. Partici
pant» au1 vizitat o frumoasă expozi
ție de artă florală.

■ (Agerpres)

După cum se știe. Constantin Ți- 
țoiu (categ. muscă), Mihai Ciubotaru 
(categ. semimijlocie). Gheorghe Si- 
mion (categ. mijlociemică) și Petre 
Golumbeanu (categ. grea) — au obți
nut cu toții cite o medalie de bronz.

Dintre celelalte meciuri ale galei 
finale, care începe la ora 15 (ora lo
cală), se detașează : la categoria se- 
mimuscă Mustafov (Bulgaria) — To- 
disco (Italia) ; cocoș : Buzoli (Iugo
slavia) — Aleksandrov (U.R.S.S.) ; 
semiușoară : Russolillo (Italia) — Ciu- 
prenski (Bulgaria); grea: Iagubkin 
(U.R.S.S.) — Alvics (Ungaria).

»»

tineri din toate localitățile rurale și 
urbane ale țării.

Iată cîștigătorii pe categorii de 
vîrstă : 15—16 ani fete : Elena Radu 
(Liceul industrial „23 August" — 
București); 15—16 ani băieți ; Marian 
Dumitru (Liceul industrial nr. 8 
București); 17—19 ani fete : Maricica 
Porcaru (Liceul industrial Jimbolia. 
județul Timiș); 17—19 ani băieți : 
Gheorghe Hăprian (Liceul industrial 
Cugir, județul Alba); peste 19 ani 
fete : Rodica Sas (C.F.R. Oradea); 
peste 19 ani băieți : Cornel Mincu 
(I.T.T.A. București). Pe echipe, pri
mul loc a fost ocupat de reprezentan
ții municipiului București.

(Agerpres)

ri și o seamă de interesante demon
strații de judo, haltere și box. în 
încheiere, vor oferi un spectacol stu
denții din ansamblul artistic „Doina" 
al,casei .de..,c.țiJturȘ._ ..

Manifestările de azi vor încheia 
anul ■ sportiv ■ universitar în Bucu

rești, studenții intrînd, apoi, in peri
oada de pregătire a sesiunii de exa
mene.

: ROMÂNIA - U.R.S.S.

lecționata Italiei: Bucan, Munteanu, 
C. Dinu — Dărăban, Caragea — 
Borș, Dumitru, Murariu — Paraschiv 
(căpitanul echipei) — Aldea, Lungu, 
I. Constantin. Fuicu — V. Ion.

La rîndu-i. echipa sovietică va fi 
alcătuită din cei mai in formă ju
cători la ora actuală. în linii mari 
„cincisprezecele" victorios anul tre
cut, în deplasare, la Merignac. asu
pra echipei (secunde) a Franței. Iată 
numele acestora : Epifanov, severev, 
Ivanbv (Lavuașvili) — Pozdniakov, 
Plotnikov — A. Ovcinnikov, Tihonov, 
Kușnarev — Klucinikov — Neciaev 
(Slusar), Mirov, I. Ovcinnikov (Erma
kov), Karpuhin, Berzin — Bobrov.

Meciul de azi de la Kiev se dispu
tă pe stadionul „Spartak", cu înce
pere de la o.ra 14 (la București, ora 
13), și va fi arbitrat de italianul Na
tale Cadamuro.

tit de antrenorul emerit Titi Ionescu, 
fac parte atit jucători experimentați, 
cît și tineri dornici de afirmare — 
cu toții hotăriți să aibă o comporta
re cît mai bună în fața valoroșilor 
lor adversari. Cei 22 de jucători en
glezi. în rîndul cărora sînt și 
cîțiva internaționali din prima re
prezentativă a Angliei, însoțiți de 
antrenorul Dik Greenwood, au sosit 
la Timișoara ieri după-amiază. cu 
avionul. Partida va fi condusă de --- 
bitrul francez Andre Peytavin. (Ce
zar Ioana, corespondentul „Scînteii")

în clasamentul general individual 
conduce Oleg Ciujda (U.R.S.S.). Pe 
echipe locul întîi este ocupat de R.D. 
Germană, urmată în ordine de 
U.R.S.S., Polonia, Olanda, Cehoslo
vacia, Bulgaria, România. Franța, 
Cuba, S.U.A., Portugalia, Belgia, Un
garia, R. P. Mongolă, Finlanda. An
glia. Astăzi are loc etapa a 6-a Ber
lin — Halle (202 km).

© REVENDICARE LE
GITIMĂ. ■ Guvernul grec a 
hotărit să ceară în mod oficial 
Marii Britanii restituirea frize
lor Parthenonului, în prezent 
expuse la ..British Museum" din 
Londra. Consiliul de. Miniștri a 
aprobat în unanimitate propu
nerea ministrului culturii și ști
inței, Melina’ Mercouri, de a 
cere restituirea imediată a ce
lebrelor frize, ale Parthenonului, 
„cumpărate" în 1816 de către 
lordul Elgin, pe vremea cind 
Grecia se afla sub ocupație 
străină. El a transportat astfel 
în Marea Britanie 12 statui, 56 
de dale de friză și 15 metope.

9 VICTIMELE „SIN
DROMULUI TOXIC". 
Peste 1 000 de persoane victime

ale „sindromului toxic", respec
tiv ale otrăvirii masive cu untde
lemn contrafăcut, au participat la 
o manifestare organizată în cen
trul Madridului, cerînd să se 
facă lumină în această pro
blemă și cei vinovați să fie 
traduși în fața justiției. După 
cum s-a mai anunțat, primele 
semne ale „sindromului toxic" 
au apărut la 1 mai 1981, provo- 
cînd moartea a 340 de persoane, 
precum și numeroase îmbolnă
viri grave. Pînă în prezent însă, 
această afacere dubioasă conti
nuă să fie învăluită în mister 
și nici una dintre persoanele 
considerate responsabile de a- 
ceastă otrăvire în masă nu a 
compărut în fața justiției.

• COMBUSTIBIL DIN 
SOIA. în orașul brazilian Sao

Paulo s-au desfășurat cu succes 
testele unor autocamioane ale 
căror motoare funcționează cu 
combustibil obținut din ulei de 
soia. Autocamioanele respective, 
cu o capacitate de încărcare de 
cîte 13 tone, au străbătut, de 
acum, utilizînd noul combusti
bil, o distanță de 120 000 km.

© CANCERUL Șl FU
MATUL Cancerul pulmonar 
ucide anual, în Italia, 20 000 de 

■ persoane. Dar, dacă toți fumă
torii ar înceta cu totul să mai 
fumeze, cifra s-ar reduce cu 83 
la sută : deci, anual 16 600 per
soane ar fi ferite de decesul 
prin cancer pulmonar. Aceste a- 
firmații aparțin directorului Ser
viciului de oncologie clinică al 
Institutului de specialitate 
Milano, prof. dr.

din
Pianni Ravasl,

O i.

în cadrul unei 
medicale, des-

și au fost făcute 
reuniuni pe teme 
fășurată în orașul italian, rela
tează agenția ANSA.

© METODĂ ECO
NOMICOASĂ ÎN CON
STRUCȚIA BARAJELOR. 
Cercetătorii de la „South West 
Water Authority" din Marea 
Britanie au realizat două ino
vații tehnice care reduc cheltu
ielile de construcție a barajelor 
cu 30 la sută. Cofrajele tradi
ționale în care betonul este tur
nat în blocuri separate, fiecare 
cu forma sa, sînt înlocuite cu

turnarea în' straturi continue de 
beton. Fiecare strat are grosi
mea de aproximativ 30 cm și 
este compactat cu un cilindru 
vibrator. Utilizarea metodei nu 
eră posibilă în trecut, deoarece ti
purile convenționale de beton, 
depuse în straturi, crăpau. In
convenientul a fost depășit prin 
cea de-a doua inovalie — utili
zarea unui beton cu conținut 
mare de cenușă de furnal.

© ROBOȚI PAZNICI. 
Firma americană .,Denning" a 
început să producă roboți care 
asigură paza corporală a pro
prietarilor lor. Robotul se poate

de pămînt veșnic înghețat. Să- 
pind la o adîncime de 11 m, ei 
au dat peste un triton (un fel 
de reptilă de apă) înghețat pe 
care au reușit să-l readucă la 
viață. Specialiștii care au stu
diat vietatea susțin că ea a stat 
in stare de anabioză, nu o iarnă 
cît stau deobicei animalele, ci... 
90 de ani. Ei afirmă că glico- 
genul acumulat de corpul rep
tilei în timpul verii a fost trans
format în perioada de hibernare, 
la temperatură scăzută. în gli
cerina. care a împiedicat morti
ficarea pielii.

© ACCIDENT ÎN ALPI. 
Trei alpiniști ghizi elvețieni 
și-au pierdut viața, fiind sur
prinși de o avalanșă în timp ce 
încercau să salveze un excursio-

deplasa cu o viteză de 8 km pe 
oră și „observă" — cu ajutorul 
unor șenzori în infraroșu — ac
țiunile care ar putea periclita per
soana protejată. Potrivit produ
cătorilor, el prezintă numeroase 
avantaje, menționîndu-se, intre 
altele, că nu.mănîncă și nu bea, 
nu doarme și tace tot timpul, 
dar, mai ales... nu cere salariu. 
Greutatea proprie a robotului 
este de 100 kg. Se crede că i 
s-a dat această greutate pentru 
ca hoții să nu-1 poată... fura.

® DESCOPERIRE ÎN 
PĂMÎNTUL VEȘNIC ÎN
GHEȚAT, Sub titlul >,Un fapt 
senzațional", ziarul „Izvestia" 
informează despre descoperirea 
unor mineri din Magadan, re- . nist străin căzut într-o crevasă, 
giune situată în așa numita zonă In cele din urmă, excursionistul

în sprijinul căruia venise echi
pa de salvamont a reușit să 
iasă singur din crevasă. Acciden
tul a avut loc în masivul Ber
nina. din zona Grisons a Alpilor 
elvețieni.

• OPERAȚIA DE DI
RIJARE A LAVEI VULCA
NULUI ETNA, aflat in erup
ție, pare să fi reușit. Schimba
rea cursului lavei a fost realiza
tă printr-o puternică explozie 
provocată în zorii zilei de 14 mai. 
După două minute de incertitu
dine, care au urmat exploziei, 
lava s-ax îndreptat spre breșa 
deschisă, iar apoi s-a angajat în 
canalul săpat pentru ea în cursul 
săptămînii de către 200 de tehni
cieni dotați cu mijloacele tehnice 
necesare.



Șl? 
•iii:

■o • o ■ & o
. . ------..•••••ț> '■

:»

:W
ȘiCS

$•!$ w $3 •fS;

o
S8

ta: o
S3

ÎS: co i
FOq

•âs
jiiix

fi»#
ta

ft

ivx*'

e>

„Președintele Ue Ceausescu acționează consecvent 
pentru iofăplore dezarmării, pentru dreptul fiecărui 

popor de a-sî făuri propriul destin"

cairo: senil DE MESAJE INTRE PREȘEDINȚII 
NICOLAE CEAUSESCU Șl MOHAMED HOSNI MUBARAK

COPENHAGA

întrevederi ale reprezentantului P.O. R.

Noua întîlnire la nivel înalt româno-chineză — eveniment cu ample 
semnificații pentru întărirea continuă a relațiilor între cel'e două partide, 
țări și popoare — a avut un larg ecou internațional.

Presa de peste hotare a continuat să consemneze, pe de altă parte, 
succesele poporului nostru, făcindu-se în același timp ecoul eforturilor 
constante ale României socialiste, alg conducătorului partidului și statului 
nostru pe plan internațional pentru edificarea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Agenția iugoslavă TANIUG. refe
ri ndu-se la convorbirile dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Hu Yaobang, reliefează aprecierea 
ambelor părți privind însemnătatea 
deosebită a vizitei, încrederea că 
aceasta va constitui o nouă contribu
ție la dezvoltarea prieteniei și cola
borării româno-chineze.

Agenția reia, totodată, pasaje din 
cuvîntările rostite de cei doi condu
cători de partid la adunarea desfășu
rată la Brașov. Taniug notează, ast
fel, că tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
caracterizat vizita drept o nouă și 
puternică manif estare a prieteniei ro
mâno-chineze.

Ziarele sovietice „PRAVDA" 
„KOMSOMOLSKAIA PRAVDA", 
„TRUD", „SOVIETSKAIĂ ROSSIA". 
„SELSKAIA JIZN" și agenția T.A.S.S. 
au informat despre'vizita oficială de 
prietenie efectuată în țara noastră de 
secretarul general al C.C. al P.C. 
Chinez, Hu Yaobang. despre convor
birile dintre secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, șl 
oaspete.

„TRYBUNA LUDU" și alte ziare 
centrale din Polonia au arătat că in 
cadrul convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hu 
Yaobang 6-a efectuat un larg 
schimb de informații cu privire 
la preocupările actuale ale P.C.R. și 
P.C. Chinez, la construcția socialistă 
țn România și în R.P. Chineză, s-au 
analizat stadiul și perspectivele rela
țiilor româno-chineze și au fost abor
date unele probleme ale situației in
ternaționale și ale mișcării comunis
te și .muncitorești.

Agenția A.D.N.. din R.D. Germană, 
a relevîit. între altele, că în cursul 
dialogului româno-chinez la nivel 
înalt cele două părți s-au pronunțat' 
pentru măsuri concrete și eficiente 
de dezarmare, în special în domeniul 
armelor nucleare, pentru solutiona
rea pe cale pașnică a conflictelor 
dintre state. . .

Cotidianele ungare „NfîPSZA.- 
BADSAG" și „MAGYAR NEMZET" 
au evidențiat că „ambele părți do
resc dezvoltarea, amplificarea și 
adîncirea relațiilor româno-chineze 
in domeniile politic, economic, teh- 
nico-științific' și în alte domenii". 
S-a relevat, de asemenea, că cei doi 
conducători de partid și-au exprimat 
îngrijorarea față de agravarea si
tuației internaționale și au arătat că 
o problemă principală o constituie 
lupta pentru oprirea’ cursei înarmă
rilor.

Vizita în. România, a tovarășului 
Hu Yaobang reprezintă o nouă și 
importantă contribuție Ia promova
rea prieteniei și colaborării româno- 
chineze, la cauza păcii și colaboră
rii internaționale — au subliniat zia
rul „NODON SINMUN",. alte organe 
de presă din R.P.D. Coreeană, citind 
aprecieri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Au fost redate, de asemenea, luă
rile de poziție ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în probleme stringente ale 
vieții internaționale. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se de
pună eforturi pentru întărirea cola
borării dintre partidele comuniste și 
muncitorești pe baza deplinei r ega
lități. a dreptului fiecărui partid de 
a-și stabili de sine stătător linia po
litică, corespunzător condițiilor con

crete din țara în care își desfășoară 
activitatea — subliniază ziarele din 
R.P.D. Coreeană.

Convorbirile oficiale dintre . tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Hu Yaobang au fost consemnate, 
totodată, de ziarul cubanez „GRAN- 
MA“ și de agenția PRENSA LA
TINA. Agenția cubaneză precizează 
că cei doi conducători s-au întîlnit 
și la Beijing, în aprilie 1982. prilej 
cu care au hotărît să intensifice co
laborarea in toate domeniile. PREN
SA LATINA menționează că, într-un 
interviu, acordat presei române, 
secretarul general al C.C. al P.C. 
Chinez a arătat că vizita sa în 
România are ca obiectiv studierea 
experienței române,' efectuarea unui

Ample relatări și comen
tarii în presa internațională 
despre nevi dialog la nivel 
înalt româno-chinez, des
pre succesele poporului 
nostru în construcția so
cialistă și politica de pace 
și colaborare promovată 

de România

schimb de opinii, întărirea prieteniei 
între cele două țări și partide.

în relatările transmise de agenția 
FRANCE PRESSE au fost reliefate 
bunele relații existente între Româ
nia și China, desfășurarea convorbi
rilor într-o atmosferă de caldă 
prietenie, de stimă și înțelegere re
ciprocă, ca și sprijinul reciproc pe 
care și l-au acordat cele două 
partide.

In relatarea sa, agenția UNITED 
PRESS INTERNATIONAL se oprește 
asupra aprecierilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la adresa priete
niei și colaborării . româno-chineze, 
întemeiate pe stimă și respect reci
proc, pe o prbfundă încredere mu
tuală, care au rezistat multor încer
cări și și-au demonstrat din plin 
trăinicia.

Cei doi conducători de partid — 
relevă Agenția ASSOCIATED PRESS
— au atras atenția asupra agravării 
climatului internațional și au acuzat 
politica imperialistă de forță, . au 
condamnat amestecul în treburile 
interne și încălcarea independenței 
altor state.

Referindu-se la agenda convorbiri
lor româno-chineze la nivel înalt, 
agenția REUTER arată că ambele 
părți și-au exprimat hotărârea de a 
acționa pentru amplificarea și apro
fundarea continuă a relațiilor poli
tice, economice și tehnico-științifice 
dintre cele două țări. Hu Yaobang
— precizează agenția britanică — a 
mulțumit României pentru sprijinul 
ei în apărarea normelor juste ale 
relațiilor internaționale și ale rela
țiilor dintre partidele comuniste.

Agenția italiană A.N.S.A. pune în 
evidență agenda largă a convorbirilor 
prilejuite de noua întîlnire româno- 
chineză la nivel înalt, reluînd apre
cierea tovarășului Nicolae Ceaușescu

potrivit căreia relațiile de colaborare 
și prietenie dintre cele doua țări și 
partide. întemeiate pe stimă și res
pect reciproc, sînt rodul strădaniilor 
și eforturilor comune, desfășurate în 
decursul multor ani.

în centrul convorbirilor dintre con
ducătorul partidului și statului ro
mân, Nicolae Ceaușescu, și conducă
torul P. C. Chinez, Hu Yaobang, 
s-au aflat probleme privind activita
tea celor două partide, precum și 
situația încordată pe plan mondial, 
a relatat, între altele. AGENȚIA 
AUSTRIACĂ A.P.A.

Ziarele sovietice „PRAVDA" și 
„IZVESTIA" au consemnat în pagi
nile lor noi fapte de muncă din 
România, ilustrînd aspecte ale am
plului efort constructiv al poporului 
nostru .

Ziarul bulgar „OTECESTVEN 
FRONT" relevă progresul continuu 
înregistrat în dezvoltarea social-eco- 
nomică a României. Este menționa
tă atenția care se acordă economisi
rii de materii prime' și de resurse 
energetice, dezvoltării agriculturii în 
strinsă legătură cu creșterea bazei 
de materii prime.

Ziarul sirian „AL SAURA" a pre
zentat poziția conducătorului parti
dului și statului nostru in probleme
le privind Orientul Mijlociu, re- 
levînd că, în interviul acordat coti
dianului kuweitian „Al Seyassah", 
președintele României a făcut un 
apel la convocarea unei conferințe 
internaționale sub egida sau cu parti
ciparea Națiunilor Unite. Ziarul si
rian reține, de asemenea, din inter
viu aprecierea . potrivit căreia orice 
amînare in acest domeniu poate să 
complice și mai mult situația 
din Orientul Mijlociu.

Marcînd aniversarea creării Parti
dului Comunist Român, postul de 
radio guineez „VOCEA REVOLU
ȚIEI" a prezentat lupta partidului 
desfășurată în ilegalitate, succesele 
obținute de poporul român, sub con
ducerea P.C.R.. strînsele legături de 
prietenie dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ahmed 
Sekou Toure, materializate prin 
acordurile de colaborare și cooperare 
economică, științifică și culturală.

Publicația franceză „SOLIDARITfî 
UNIVERSELLE" reliefează că. în 
cursul celor 18 ani de cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se află în 
fruntea- Partidului 'Comunist Român 
și a destinelor țării, „viața socială a 
poporului român a intrat într-un 
proces marcat de profunde transfor
mări înnoitoare". Se subliniază că 
se va asigura „realizarea obiectivu
lui strategic al etapei actuale, care 
vizează trecerea României la sta
diul. de țară cu un nivel mediu de 
dezvoltare.

Ziarul italian „AVANTI". într-un 
articol sub titlul „Europa trebuie să 
ajungă la destindere", arată : „După 
concepția românească realizarea unei 
autentice securități europene este 
direct legată de reducerea și. apoi, 
elimiha'rea riscurilor determinate de 
acumularea în spațiul limitat al con
tinentului nostru a unei cantități 
crescînde de armament sofisticat, a 
rachetelor cu încărcătură nucleară", 
adăugîndu-se, în încheiere : „în pro
cesul edificării securității europene 
are mare importantă crearea de zone 
denuclearizate în Balcani și în alte 
părți ale Europei. Este perfect rea
lizabilă ideea creării unei Europe 
unite, eliberată de arme nucleare, in 
care să se respecte independența și 
sistemele sociale ale tuturor statelor, 
dreptul fiecărui popor de a se dez
volta conform dorințelor sale".

(Agerpres)

CAIRO 14 (Agerpres). — La Cairo 
â avut loc un schimb de mesaje în- 
tite tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia,. și Mohamed Hosni Mubarak, 
președintele Republicii Arabe Egipt.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu s-au transmis președinte
lui Mohamed Hosni Mubarak cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, un mesaj de progres 
și prosperitate poporului egiptean 
prieten.

Exprimînd vii mulțumiri pentru 
mesaj și urările adresate, șeful sta
tului egiptean a rugat să se transmi
tă președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu cele 
mâi bune urări de sănătate și 
fericire personală, iar ponorului ro
mân — un meșaj de prietenie și pro
gres multilateral.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin- 
țele Republicii Arabe Egipt a tova
rășului Gheorghe Oprea, prim vice- 
prim-miriistru al guvernului, preșe
dintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală de cooperare 
economică și tehnică româno-egip- 
teană, care s-a întrunit în cea de-a 
XlV-ă sesiune la Cairo.

în cadrul întrevederii care a avut 
loc au fost evocate cu satisfacție bu
nele relații de prietenie și colaborare 
statornicite între România și Egipt, 
relevîndu-se rolul determinant al 
dialogului la nivel înalt româno-

★

Primul ministru al Republicii 
Arabe Egipt. Fuad Mohieddin. l-a 
primit pe tovarășul Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, conducătorul delegației române 
la lucrările Comisiei mixte guverna
mentale de cooperare economică șl 
tehnică.

în cursul întrevederii s-au expri
mat satisfacția pentru evoluția ascen
dentă a raporturilor de prietenie și 
colaborare statornicite intre România 
și Egipt și hotărârea comună de a 
fi intensificate eforturile pentru pro
movarea și extinderea în continuare 
a acestora. S-a apreciat că acțiunile 
convenite și înscrise în protocolul ce
lei de-a XlV-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale constituie o 
bază solidă pentru intensificarea și 
diversificarea raporturilor economice 
bilaterale, in conformitate cu hotă
rârile și înțelegerile convenite la cel 
mai înalt nivel între președinții celor 
două/țări prietene.

Pe ! durata desfășurării lucrărilor 
sesiunii, tovarășul Gheorghe Oprea

egiptean în promovarea, și extinderea 
acestor raporturi. S-a apreciat, de 
ambele părți, că actuala sesiune a 
Comisiei mixte guvernamentale con
tribuie, prin rezultatele ei pozitive și 
acțiunile convenite, la intensificarea 
și diversificarea cooperării economi
ce și a schimburilor comerciale bila
terale. m folosul reciproc al întăririi 
conlucrării, dintre țările în curs de 
dezvoltare, al cauzei păcii și progre
sului.

A fost subliniată hotărîrea de a se 
acționa pentru traducerea în viață a 
programelor convenite, de a se iden
tifica noi căi și mijloace pentru ex
tinderea cooperării pe multiple pla
nuri dintre România și Egipt.

Președintele Mohamed Hosni 
Mubarak a exprimat profunda apre
ciere și satisfacție pentru eforturile 
perseverente ale României, personal 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pentru instaurarea unei păci globale, 
juste și durabile în Orientul Mijlo
ciu. S-a subliniat că actuala situație 
din regiune impune intensificarea 
eforturilor tuturor părților pentru 
urgentarea soluționării pe cale paș
nică a situației din Liban și a pro
blemei poporului palestinian. *

Schimbul de mesaje și convorbirile 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
sinceră prietenie și cordialitate, ca
racteristică relațiilor tradiționale ro- 
mâno-egiptene.

A fost prezent Ion Iosefide. amba
sadorul României la Cairo.

★

a mai avut întrevederi pe probleme 
specifice cu Ahmed Ezzeddine Hilal, 
viceprim-ministru și ministrul petro
lului. Kamal Hassan Aii, viceprim- 
ministru și ministrul afacerilor ex
terne, Wagih Shindi, ministrul in
vestițiilor și cooperării economice in
ternaționale. Hassaballah Kafrawi, 
ministrul reconstrucției și locuințe
lor, Mohammed Al Ghorouri. minis
trul industriei și resunselor minerale. 
Maher . Abaza, ministrul energiei și 
electricității, Youssef Wali. minis
trul agriculturii și alimentației, și 
Kamal Ahmed El Ganzouri. minis
trul planificării.

Tovarășul Gheorghe Oprea a vizitat, 
de asemenea, unele obiective egiptene 
aflate în funcțiune sau în curs de 
execuție în cooperare cu România, 
ca ’ uzinele de reparat material ru
lant de la El Wasta și Alexandria, 
instalația de acid sulfuric de la Abu 
Zaăbal. unde. împreună cu specia
liștii egipteni, s-au luat măsuri pri
vind asigurarea realizării lucrărilor 
în termen și în bune condiții. '

COPENHAGA 14 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost trans
mis un mesaj de salut călduros pre
ședintelui Partidului Socialist Popu
lar din Danemarca, conducerii sale, 
împreună cu cele mai bune urări de 
succes în activitate.

La rândul său, Gert Petersen a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu: secretar general 
al Partidului Comunist Român, un 
călduros salut, multă. sănătate și 
fericire, iar poporului român succese 
tot mai mari în edificarea socialis
mului în România. Președintele 
Partidului Socialist Popular a evo
cat cu multă satisfacție întîlnirile și 
discuțiile rodnice avute cu președin
tele Nicolae Ceaușescu, similitudinea 
pozițiilor celor două partide în prin
cipalele probleme internaționale ac
tuale, mai ales în problemele dezar
mării, păcii și securității în Europa.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul întîlnirii, dintre tovarășul Ion 
Stoian. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Constanța al P.C.R., și

Gert Petersen, președintele Partidu
lui Socialist Popular din Danemarca, 
tn cadrul discuțiilor s-a făcut o in
formare reciprocă cu privire la acti
vitatea și preocupările actuale ale 
celor două partide, subliniinclu-se 
bunele relații existente între ele. A 
fost afirmată dorința ambelor părți 
de a șe extinde și diversifica rela
țiile dintre cele două partide, țări și 
popoare.

Tovarășul Ion Stoian s-a întîlnit cu 
Ole Espersen, membru al Comitetu
lui Executiv al Partidului Social- 
Democrat din Danemarca.

Cu acest prilej, din partea condu
cerii Partidului Comunist Român a 
fost transmis un salut cordial con
ducerii Partidului Social-Democrat, 
urări de succes în activitatea sa.

Mulțumind pentru salut, Ole Es
persen a rugat să se transmi
tă conducerii P.C.R., poporului ro
mân, cele mai bune urări, pre
cum și noi succese în construcția 
socialismului. Au fost evidențiate ra
porturile bune dintre cele două par
tide, utilitatea continuării schimbu
rilor de păreri Și informații recipro
ce pentru mâi buna înțelegere și cu
noaștere a preocupărilor lor.

Convorbiri privind dezvoltarea cooperării economice 
dintre România și Bulgaria

Pînă la proclamarea independen
tei, in august 1957, Malayezia a re
simțit din plin oprimarea regimu
rilor coloniale, la. început portu
ghez, apoi olandez și apoi britanic, 
în peste patru secole' de dominație 
străină, 'bogățiile acestei țări, trans
formate in „provincie" a colonia
liștilor, au înmulțit avuția imperii
lor occidentale, a căror prosperita
te p împins la limita sărăciei cea 
mai mare parte a populației locale. 
O dată cu descoperirea zăcăminte
lor de cositor și aclimatizarea ar
borelui de cauciuc, adus in 1877 din 
Brazilia, sporește și mal mult nu
mărul navelor sosite din metropo
lă spre a lua și transporta canti
tăți tot mai mari de asemen'ea pro
duse împreună cu alte bogății ale 
acestor ținuturi — esențe scumpe 
de lemn exotic, ulei de palmier — 
exploatate cu munca prost plătită a 
autohtonilor. Bucprindu-se de un 
loc „privilegiat" în registrele de 
venituri ale metropolei, ținuturile 
de astăzi ale Federației Malayezie- 
ne erau scufundate, pentru restul 
lumii, în cel mai desăvirșit anoni
mat.

Acum, in scurtul răstimp de la 
obținerea independentei. această 
țară, situată în sud-estul Asiei, s-a 
impus atenției prin dinamismul, te
nacitatea și perseverenta cu care a 
angajat bătălia pașnică pentru li
chidarea grelei moșteniri coloniale, 
în domeniile social și economic — 
concretizată în existenta unei agri
culturi arhaice și a unei industrii 
rudimentare — pentru punerea în 
valoare â bogățiilor și resurselor 
naționale în folosul propășirii popu
lației, prin disponibilitatea manifes
tată de a cultiva relații pe bază 
de egalitate cu alte națiuni, în spe
cial cu cele ale statelor în curs 
de dezvoltare. în scopul unei coo
perări pașnice, reciproc avanta
joase.

Veniturile realizate din exportu
rile de ulei de palmier (56 la sută 
din exportul mondial), cauciuc na
tural și piper (42 la sută), lemn dur 
(37 la sută), cositor (32 la sută) și 
petrol (a cărui extracție se preco
nizează să ajungă în 1983 la 300 000 
barili pe zi) sînt canalizate în direc
ția consolidării independentei eco
nomice. dezvoltării și modernizării 
economiei. intensificării ritmului 
de industrializare. în acest cadru 
a fost inițiat un proces de moder
nizare a sectoarelor care asigură 
producția de export (cauciuc, cosi
tor, ulei de palmier) și două treimi 
din încasările in devize, paralel cu 
dezvoltarea industriei de prelucrare

și transformare in țară a unor ma
terii prime. O mare parte din ve
niturile statului sînt investite în 
amenajarea de căi rutiere, zone 
pentru industrie și porturi. ,S-au 
creat, de asemenea, ramuri indus
triale din cele mai moderne, inclu
siv producția de aparatură electro
nică. Această orientare a plasat 
Malayezia, în ultimul deceniu, 
printre țările cu unul din cele mai 
dinamice ritmuri de dezvoltare.

în 1971. guvernul a inițiat. în ca
drul „noii politici economice", un 
plan cuprinzător de dezvoltare cu 
o perioadă de aplicabilitate de' 20

Concomitent, autoritățile federa
ției au stabilit un cadru legal pen
tru investițiile străine de capital, în 
conformitate cu interesele națio
nale. în programul amintit se 
prevede, ca obiectiv principal in 
acest domeniu, reducerea ponderii 
capitalurilor străine de la .60 la 
sută în prezent la 30 la sută pînă 
în 1990, încurajîndu-se plasarea cu 
prioritate de investiții din alte țări 
în societăți mixte, sub control sau 
administrație națională.

Pe plan politic. Federația Mala
yezia este guvernată de o coaliție a 
11 partide, care în alegerile par-

MALAYEZIA:

Orizonturile
dezvoltării moderne

de arii. O atenție deosebită se acor
dă agriculturii, deoarece majorita
tea populației țării trăiește la sate, 
constituind, în timpul regimului 
colonial, pătura cea mai oropsită. 
Cu sprijinul statului au fost redis
tribuite țăranilor pămînturi. sînt 
popularizate metodele agrotehnice 
.moderne, prin înființarea de centre 
agroindustriale în diferite zone ale 
țării.

După cum apreciază autoritățile 
centrale de la Kuala Lumpur. 
„eliminarea situațiilor inechitabile 
moștenite de la colonialism se va 
opera cu ajutorul statului, care va 
încuraja păturile populației cu ve
nituri reduse, va crea noi locuri de 
muncă, puse la dispoziția tuturor 
malayezienilor".

în țară conviețuiesc alături 
de bumiputra („fiii pămîntului"), 
care formează majoritatea popu
lației (55 la sută), chinezi (35 
la sută), indieni (8 la sută) și alte 
naționalități. Prin măsurile adop
tate, guvernul și-a propus să mobi
lizeze și să atragă toți locuitorii 
țării la realizarea programului na
țional de dezvoltare economică, 
ceea ce este de natură să asigure 
și să întărească factorii de coeziune 
a populației in ansamblul ei.

lamentare din aprilie 1982 a obținut 
132 din totalul de 154 mandate în 
parlament. „Barison Nasional" 
(Frontul național) este condus de 
prim-ministrul Dato Seri dr. 
Mahathir Mohamad, care este și 
președintele Organizației Naționale 
Unite Malayene („United Ma
lays National Organization"), ma
joritară în această alianță. „Timp 
îndelungat — a precizat președin
tele 1 U.M.N.O. — am privit spre 
Occident. Totuși, de multă vreme 
acesta nu mai constituie un model 
pentru noi".

în acest spirit de largă deschi
dere. Malayezia promovează relații 
strânse cu statele din regiune, 
făcînd parte, cum se știe, din gru
parea A.S.E.A.N. (Asociația națiu
nilor din Asia de sud-est), dezvol
tă raporturile cu țările nealiniate 
la a căror mișcare participă activ, 
tot atît de activă dovedindu-se și 
in cadrul „Grupului celor 77“ al ță
rilor în curs de dezvoltare, întăreș
te legăturile cu toate națiunile lu
mii, militind pentru pace și sta- z 
bilitate în Asia de sud-est, ca și în 
restul lumii.

Spre satisfacția ambelor noastre 
popoare. între România și Malaye
zia s-a statornicit și se dezvoltă o

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale româno-egiptene 
de cooperare economică și tehnică

SOFIA 14 (Agerpres). — în spiritul 
înțelegerilor convenite în timpul in- 
tilriirilor și convorbirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, privind 
amplificarea și adîncirea colaborării 
pe multiple planuri dintre cele două 
țări, în zilele de 13 și 14 mai, la Sofia 
și Plovdiv, Vasile Pungan. ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a avut întîlniri 
cu Andrei Lukanov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și I-Iristo 
Hristov. ministrul comerțului exte
rior al R. P. Bulgaria.

în timpul , convorbirilor au fost 
examinate probleme privind dezvol
tarea în continuare a schimburilor 
de mărfuri, adîncirea colaborării e- 
conomice și cooperării în producție, 
convenindu-se noi măsuri în acest 
sens. A fost subliniată' necesitatea de 
a se acționa pentru diversificarea și

creșterea schimburilor reciproce de 
mărfuri, intensificarea colaborării 
economice prin noi forme de coope
rare în producție care să asigure 
perspective trainice relațiilor dintre 
România și Bulgaria.

S-au avut în vedere conlucrarea și 
adincirea specializării în prodticți/ 
in domeniul construcției de mași/ <, 
metalurgiei, industriei chimice și -,.i 
alte sectoare de activitate care să 
deschidă noi posibilități de lărgire a 
schimburilor de mărfuri și cooperă
rii economice. în același scop, s-a 
convenit să se intensifice contactele 
între ministerele economice din cele 
două țări, în cadrul cărora să fie 
examinate posibilitățile reciproce de 
adincire a cooperării economice și de 
dezvoltare a schimburilor de mărfuri 
în interesul economiilor naționale 
ale României și Bulgariei.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă că 
caracterizează relațiile de prietenie 
dintre cele două țări și popoare.

La convorbiri a participat Petre 
Duminică, ambasadorul țării noastre 
la Sofia.

CAIRO 14 (Agerpres). — La Cairo 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
XlV-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-egiptene de 
cooperare economică și tehnică. Re 
baza hotărîrilor și înțelegerilor con
venite cu prilejul întîlnirilor la cel 
mai înalt nivel româno-egiptean, 
cele două părți au analizat stadiul 
actual al cooperării economice bi
laterale și au stabilit acțiuni con
crete pentru adîncirea și extinderea 
acesteia, în domeniile industriei, pe
trolului. construcțiilor, transporturi
lor și telecomunicațiilor, energiei și

mineritului, agriculturii. Au fost sta
bilite, de asemenea, măsuri concrete 
pentru dezvoltarea în continuare și 
diversificarea schimburilor comer
ciale bilaterale.

. La Încheierea lucrărilor, tovarășul 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste: România, președintele părții 
român.e jn-.'eomisia mixtă,. și' Wagih 
Shindi, rpinistrul investițiilor și co
operării economice internaționale al 
R.A. Egipt, președintele părții egip
tene în comisia mixtă, au semnat 
protocolul sesiunii.

Sînt necesare acțiuni energice pentru edificarea 
unei Europe fără arme nucleare

Se extinde colaborarea
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — Cu 

prilejul vizitei pe care o efectuează 
în R.P. , Polonă, loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini al țării noastre, a fost primit de 
Zbigniew Szalajda, vicepreședinte al 
Conciliului de Miniștri al R.P. Polo
ne. "iri cadrul discuției a fost expri
mată. de ambele părți, satisfacția in 
legătură cu stadiul actual al conlu
crării româno-polone in domeniul 
construcțiilor de mașini și s-au evi
dențiat noi posibilități de extindere 
a colaborării și de adincire a coope
rării și specializării in producție, in
tre industriile celor două țări.

Ministrul român a avut convorbiri 
cu Edward Lukosz. ministrul meta-

economică româno-polonă
lurgiei. și construcțiilor de mașini, și 
Czeslaw Piotrowski, ministrul in
dustriei miniere extractive și ener
geticii ai R.P. Polone.

Conform sarcinilor ce decurg din 
convorbirile dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor dotiă țări, 
s-ati semnat documente prin care 
s-au convenit o serie de înțelegeri 
privind adincirea cooperării și spe
cializării în producție între România 
și Polonia, precum și creșterea nive
lului schimburilor reciproce în do
meniile utilajului pentru metalurgie, 
construcțiilor de autovehicule. | con- 
strucțiilor navale, utilajului energe
tic, minier și petrolier.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— Luind cuvintul în cadrul dezba
terilor generale din Comisia O.N.U. 
pentru dezarmare, reprezentantul 
țării noastre, ambasadorul Teodor 
Marinescu, a prezentat poziția acti
vă a României socialiste, a președin
telui Nicolae Ceaușescu privind ne-

I
bună colaborare, în spiritul stimei 
și respectului reciproc, al principii
lor egalității in drepturi, indepen
dentei și suveranității naționale. 
Acordul comercial și Acordul de 
colaborare economică și tehnică 
dintre România și Malayezia au 
asigurat extinderea și intensificarea 
relațiilor economice și comerciale 
bilaterale. In localitatea Pekan 
funcționează de anul trecut linia 
de asamblare a autocamioanelor 
„Roman", important obiectiv al coo- . 
perării dintre cele două țări.

Sentimentele de profundă stimă 
și prietenie ce animă cele două po
poare și-au găsit o minunată în
truchipare în primirea călduroasă 
rezervată * președintelui României 
socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a efectuat, împreu
nă cu tovarășa Elena CeaUșescu. o 
vizită oficială de prietenie în Ma
layezia, în luna noiembrie a anului 
trecut, prima vizită întreprinsă de 
un șef de stat român în această 
țară. Convorbirile purtate cu acel 
prilej, întîlnirile la nivel înalt. De
clarația comună, rezultat al dialo
gului de la Kuala Lumpur, au 
marcat un moment de profundă 
semnificație în cronica relațiilor ro- 
mâno-malayeziene, conferind, prin 
măsurile adoptate, dinamism și du
rabilitate raporturilor bilaterale. Cu 
acest prilej cele două țări și-au 
reafirmat hotărîrea de a asigura 
creșterea pe mai departe a volu
mului schimburilor comerciale, in
tensificarea acțiunilor de coopera
re. realizarea unor proiecte și pro
grame economice incluse în planu-

• râie naționale de dezvoltare.
Concomitent. România si Mala

yezia se întîlnesc în dorința co
mună de a colabora activ ne plan 
internațional în cadrul O.N.U., al 
„Grupului celor 77“ și al mișcării 
de nealiniere, ca și în alte foruri 
mondiâle, în scopul consolidării pă
cii, reglementării pașnice a dispu
telor dintre state, realizării dezar
mării, și în primul rînd a dezar
mării nucleare, edificării noiT or
dini economice internaționale, pro
movării cooperării, prieteniei și în
țelegerii între toate națiunile.

Nu încape îndoială că în conti
nuarea rodnicului dialog la nivel 
înalt, vizita pe care o va efectua 
începînd de miine în țara noastră 
prim-ministrul Malayeziei, Dato 
Seri dr. Mahathir Mohamad, 
va da un nou și marcant im
puls relațiilor de colaborare priete
nească româno-malayeziene.

cesitatea opririi cursei înarmărilor 
și a realizării urgente a unor 
concreți in direcția dezarmării, 
•primul rînd a dezarmării nucleare. A 
fost evidențiată prioritatea înaltă pe 
care țara noastră o acordă măsurilor 
de dezarmare nucleară, necesității 
trecerii de urgență la Oprirea pro
ducției de arme nucleare și la redu
cerea treptată a acestora pină la eli
minarea lor totală. Un loc central în 
cadrul intervenției a fost rezervat 
prezentării aprecierilor țării noastre, 
ale președintelui ei în legătură cu 
situația armamentului nuclear din 
Europa. S-a insistat în mod deose
bit asupra necesității unor acțiuni 
energice pentru oprirea amplasării 
de noi', rachete cu rază medie de ac
țiune pe acest continent, pentru re
ducerea celor existente, pentru, rea
lizarea unor acorduri — inclusiv a 
unor acorduri intermediare — care 
să constituie o bază pentru trecerea 
la măsuri privind eliminarea totală 
a acestor rachete.

Agențiile

de presă transmit:
ÎMPOTRIVA cursei înarma- 

' RILOR NUCLEARE. In cadrul ' 
sesiunii Organizației Mondiale a

I Sănătății (O.M.S.), in curs de des- î 
| fășurare la Geneva, a fost adoptată | 

o rezoluție care hotărăște ca O.M.S.
I să se alăture eforturilor depuse în | 

lumea întreagă pentru stăvilirea 
cursei înarmărilor nucleare. Avan- 1 
sată de 42 de țări nealiniate, rezo
luția califică armele nucleare drept

I „cea mai-mare amenințare, imedia- I 
tă pentru sănătatea și bunăstarea

| omenirii". i
LA GENEVA au luat sfîrșit lu-

Icrările sesiunii ordinare a Comisiei 
consultative permanente comune 
sovieto-americane — creată în 
scopul urmăririi transpunerii în

I viață a prevederilor Tratatului pri- 
| vind limitarea sistemelor de apă
rare antirachetă și ale ■ Acordului

I provizoriu. privind unele măsuri în 
domeniul limitării armamentelor

1 strategice ofensive. încheiate între 
U.R.S.S. și S.U.A. la 26 mai 1972, 

| precum și ale Acordului semnat de
' | cele două țări la 30

1971 privind măsurile în vederea 
| diminuării primejdiei
unui război nuclear 
agenția T.A.S.S.

septembrie
izbucnirii 
relatează

Petre STĂNCESCU

GUVERNUL LIBANEZ A A- ! 
| PROBAT, simbătă, în cadrul unei | 
ședințe extraordinare, proiectul fi- 

I nai al acordului privind retragerea i 
trupelor Israelului din Liban. Pe 
de altă parte, la Beirut s-a anun
țat oficial că Adunarea Națională 
Libaneză (parlamentul unicameral)

I a fost convocată luni, 16 mai, în I 
vederea dezbaterii acestui proiect 

j de acord.
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Natură moartă
De fapt, e foarte improprie și nefondată titulatura tradiționalelor 

tablouri cu tradiționala carafă, două mere, un șervet și o tipsie de 
aramă : „Natură moartă".

De ce „moartă", cind sînt imagini pline de viață, chiar dacă la 
pictorii non-figurativi merele seamănă cu niște --l:— ----—
iar carafa cu o pălărie fiartă ? Doar pictorii 
infig penelul, ca un cuțit, in pintecul ecuatorial 
este stăpinul naturii, deci și protectorul ei. In

.„A fost la început o pată de petrol, apoi 
ape - și a ajuns o mică mare de petrol cu suprafața cit Belgia. Zeci 
de mii de tone de petrol greu — cantitatea crește cu mii de barili 
pe zi - deplasindu-se, in bătaia vîntului și în voia curenților, spre un 
țărm sau altul al Golfului.

Mareea neagră a fost provocată și este întreținută de război — 
de bombele care au spart conductele și de bombele care au împiedi
cat repararea lor. incit, dacă de obicei din cauza petrolului curgea 
singe, 
catran 
mizga 
de 
de

călimări triungfiiulare, 
nu ucid natura, nu 

al globului, iar omul 
general...
un lac plutind peste

acum, din cauza sîngelui, curge petrol. Iar gigantica baltă de 
vrea să înăbușe nu numai vietățile apelor, ci și oamenii : 
vîscoasă amenință marile instalații pentru desalinizarea apei, 
acum prețul apei potabile a ajuns la 60 de dolari barilul, față 
al petrolului — mai mult decît dublu.

pe
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Războiul tinde să ucidă marea, s-o transforme in natură moartă.
Dar există și crimele împotriva pămîntului.
...De cîteva luni e mare fierbere în Europa occidentală : unde a 

dispărut pămîntul ? Unde se află cele cîteva zeci de imense butoaie 
metalice pline cu ^pămînt ? Conteinereie au fost îngropate undeva, 
pămîntul s-a întors în pămînt - dar unde ?

Este pămîntul de la Seveso. Vă reamintiți, acum șapte ani 
dase un reactor al uzinei ICMESA, s-a împrăștiat norul roșu 
zînd dioxină, cea mai puternică otravă cunoscută, de 10 000 
mai puternică decît cianura și rudă chimică a 
folosit în războiul din Vietnam pentru defoliere.

Au murit otrăvite animalele, au fost contaminați oamenii, 
s-au acoperit de pustule, s-au înregistrat nașteri cu malformații : zona 
a fost evacuată total,' casele au fost distruse, vegetația a fost smulsă, 
s-au dislocat zeci de mii de tone de pămînt. De curînd s-a propus 
ca recipientele cu pămînt contaminat, în care se mai află difuzate 
300 de grame de dioxină pură, să fie scufundate în Atlantic — dar au 
protestat vehement statele riverane. Atunci conteinereie au fost în
cărcate în autotrenuri — și așa a început o odisee amețitoare, cu ne
numărate treceri de' frontieră dintr-o țară în alta, apariții și dispariții 
fantomă, convoaie escortate de poliție semnalate la plecare și vola
tilizate pe parcurs, conteinere descoperite dar cu deșeuri substituite. 
Toate pistele sînt bruiate, pămîntul otrăvit este de nedescoperit.

In autotrenuri, circula cu acte false — ca „reziduuri solide și de
șeuri industriale conținînd produse aromatice". Un fals apreciat ca 
scuzabil : „dacă ar fi purtat etichete reale nici un guvern n-ar fi accep
tat înmagazinarea deșeurilor pe teritoriul național".

Reticență normală, de înțeles — cum să accepte factori responsabili 
otrăvirea solului propriei țări ? I

Mai puțin logic este însă faptul că aceleași guverne care s-au 
arătat atit de vehemente împotriva înhumării celor 300 de grame de 
dioxină rămin foarte imperturbabile față de perspectivi amplasării 
sutelor de rachete în silozurile subterane de pe același teritoriu...

Deși contaminarea mediului natural de către dioxină ar fi o baga
telă aromată pe lingă contaminarea radioactivă nucleară.

tone — cum 
natură moartă în 
răbdătorul nostru

explo- 
cuprin- 
de_ ori 

„agentului portocaliu"

copiii

Și, dacă-i complicată depozitarea cîtorva 
s-ar rezolva cealaltă problemă : adus în starea de 
ce pămînt ar putea fi îngropat Pămîntul, bunul și 
Pămînt ?

N. COREU
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