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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARA
ÎNSĂMÎNȚĂRILE

în ritm mai intens, cu toată grija

\
pentru calitatea lucrărilor

și asigurarea densității stabilite!
ampania agricolă de pri
măvară este în plină desfă
șurare. Tocmai pentru a 
examina la fața locului, 

împreună cu specialiștii și oamenii
muncii din agricultură, modul in 
care se desfășoară lucrările agrico
le in această perioadă, in care se 
acționează pentru îmbunătățirea 
activității in zootehnie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut vineri o 
vizită de lucru in unități agricole 
din sectorul agricol Ilfov și din 
județele Ialomița și Călărași.

Această vizită de lucru ilustrează 
preocuparea statornică a secretaru
lui general al partidului pentru 
creșterea continuă a producției a- 
gricole, pentru așezarea întregii 
activități din agricultură pe baze 
moderne, in vederea asigurării bu
nei aprovizionări a populației cu 
produse agroalimentare și a Indus
triei cu diferite materii prime. Ea 
a prilejuit formularea unor cerin
țe și indicații de maximă însemnă
tate pentru intensificarea insămin- 
țărilor, pentru respectarea cu stric
tețe a normelor tehnice privind 
pregătirea terenului, semănatul, 
calitatea seminței și densitatea 
plantelor la hectar. Sint cerințe și 
indicații cărora trebuie să 11 se 
răspundă prin fapte pretutindeni,

in fiecare unitate agricolă, In fie
care județ.

Cerința practică a acestor zile 
este ca pretutindeni — și in mod 
deosebit in județele din sudul și 
vestul țării — sâ fie mobilizate 
puternic mijloacele tehnice și for
țele umane din agricultură pentru 
a se intensifica ritmul însămînță- 
rilor, astfel incit să se încheie cit 
mai repede semănatul culturilor 
din prima epocă. Potrivit progra
mului stabilit, in săptămina care 
vine trebuie să fie însămințate 
611 000 hectare cu asemenea cul
turi, urmînd ca pe măsura încăl
zirii timpului să se treacă și la se
mănatul florii-soareluL Chiar dacă 
in unele zone vremea nu este în
tru totul prielnică, este necesar să 
se folosească fiecare oră bună de 
lucru în cimp, să se dovedească 
operativitate și răspundere in diri
jarea formațiilor de lucru pe tere
nurile zvintate, unde solul poate fi 
pregătit și insămințat.

Concomitent cu măsurile pentru 
grăbirea însămînțărilor, este abso
lut necesar ca specialiștii și cadre
le de conducere din unitățile a- 
gricole, consiliile agroindustriale si 
organele agricole județene să ma
nifeste o înaltă răspundere și exi
gență, așa cum a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru calitatea

seminței, a lucrărilor de pregătire 
a terenului și semănat, condiții e- 
sențiale de care depinde asigurarea 
densității optime la hectar. Sub 
nici un motiv — așa cum a cerut 
secretarul general al partidului — 
să nu se folosească semințe de ca
litate necorespunzătoare, cu cor
puri străine peste normele admise, 
pentru că aceasta diminuează den
sitatea și, în final, nivelul recoltei ! 
De aceea, specialiștii trebuie să e- 
fectueze de urgență un control ge
neral asupra calității semințelor, 
să ia măsuri pentru recondiționarea 
celor care nu corespund normelor 
stabilite.

Timpul este înaintat, lucrările in 
cimp s-au aglomerat și, de aceea, 
datoria activiștilor de partid, a ca
drelor și specialiștilor din unitățile 
agricole, din consiliile agroindus
triale, din direcțiile agricole jude
țene este de a se afla oră de oră 
pe ogoare, in mijlocul mecaniza
torilor și cooperatorilor, organizînd 
și conducînd întreaga activitate, 
exercitind un control permanent 
și riguros, pentru ca. semănatul să 
se desfășoare în ritm intens, cu 
toată răspunderea pentru calitatea 
lucrărilor și asigurarea densității 
optime a plantelor la hectar, spre 
a se pune baze sigure recoltelor 
sporite din acest an.

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,

OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Nu precupețiți nici un efort, acționați fără ră 
gaz, folosind din plin fiecare oră de lucru, pentru a 
încheia cit mai repede semănatul culturilor din prima 
epocă!

Executați fiecare lucrare cu răspundere, la un 
înalt nivel calitativ! Faceți totul ca la fiecare cultură 
să asigurați o densitate optimă a plantelor la hectar!

Și 
gătirea 
care zi 
acestui

astăzi, duminică, munciți fără preget la pre- 
terenului și semănat, pentru că acum fie- 
contează mult în bătălia pentru recolta 

an!
I

Datoria
față de satul natal

Era prea devreme, 
nu se luminase încă 
de ziuă, ta primărie se 
afla doar femeia de 
serviciu. „Mai stați 
un minut, două, că 
acu.și vine și tovarășul 
primar, că afară de 
mine el e primul aici 
dimineața, 
nici n-apuc 
curățenie în 
„Să-i faceți 
cu seară",

Citeodată 
să-i fac 

birou"... 
curat de 
încercăm 

noi o sugestie, ca să 
mai treacă vremea. 
„A, nu se poate, că 
seara pleacă tirziu". 
Cu losif Tudose, pri
marul. de la Poarta 
Albă, am purtat apoi 
o discuție (doar după 
citeva minute, intr-a
devăr). Despre o co
mună cu probleme 
complexe (fie să a- 
mintim aici doar pro
ducția ei globală a- 
nuală de 580 milioane 
lei dată de importante 
activități industriale, 
de o însemnată parte 
a podgoriilor Murfat- 
lar și Nazarcea, de co
operativa agricolă de 
producție Poarta Albă 
și altele).

— Cum vedeți vii
torul acestei așezări 7 
— l-am întrebat.

— Comunist fiind, 
mă pindesc desigur, in 
primul rind, la viitorul 
mai depărtat, cînd so
cietatea noastră, în 
ansamblu, iși va fi 
realizat visul. Pe fon
dul acesta insă, gin- 
durile și preocupările 
mele și ale comuniști
lor în mijlocul cărora 
mă aflu sint ocupate 
de problemele curente 

^le prezentului și ale

viitorului apropiat. $i, 
legat de asta, mă gln- 
desc că, odată cu vo
tarea legii privind o- 
bligativitatea ca spe
cialiștii, cadrele de 
conducere, cadrele di
dactice și alți intelec
tuali ai satului să lo
cuiască in sat și, tot
odată, prin apariția ce
lorlalte noi reglemen
tări privind agricul
tura, a fost întărit te
meiul transformărilor 
necesare in viața sa-

ÎNSEMNĂRI

tului. Am pomenit in- 
tii legea statornicirii 
în sat a cadrelor, pen
tru că multe lucruri 
privind activitatea e- 
conomică și socială a 
satului prin asta iși 
vor găsi rezolvarea... 
Ca unul care de mult 
iși duce munca de 
tivist în mediul 
tesc, in ultimii 
m-a tot preocupat 
ceastă idee...

— Pornind, desigur, 
de la o realitate 
simțită negativ in 
ța satelor...

— Exact, de la
Utatea că tot mai mulți 
dintre cei care-și du
ceau aici activitatea lo
cuiau la oraș, făceau 
naveta. Noi știm de 
mult : învățătorul, ve
terinarul, doctorul — 
clnd era — locuiau în 
sat, erau zi și noapte ți 
cu toată ființa lor lin
gă țăran... Starea asta, 
in unele locuri, s-a de-

ac- 
să- 
ani 
a-

re- 
via-

rea-

teriorat... In vreme ce 
viața și problemele sa
tului au devenit tot 
mai complexe... Voiam 
să punem ordine in 
zootehnie, dar cum 
s-o fi făcut dacă șefa 
fermei zootehnice era 
numai cu ochii pe au
tobuze?.'.. Nu locuia aici 
nici inginerul-șef... 
Voiam apoi să facem 
activitate culturală... 
Dar cu cine 7 Cadrele 
didactice, aproape 
toate, fac naveta, vin, 
iși predau orele și 
pleacă... Iar oamenii 
satului rămîn cu sen
timentul că sint des
considerați. Sigur, asta 
presupune și din par
tea noastră efortul de 
a crea condiții de via
ță corespunzătoare 
pentru acești oameni 
pe care-i chemăm să 
locuiască aici. Totoda
tă, încercăm să-i rea
ducem acasă pe cei o- 
riginari din comună.

Locurile natale, deci, 
fi cheamă acasă nu 
numai pe țăranii ple
cați, ci și pe acei fii ai 
satului care au deve
nit agronomi, veteri
nari, medici, profe
sori și, din motive di
verse, s-au așezat 
alte părți. Satul 
nevoie de ei, de 
gostea lor pentru 
miniul natal, cu
dința că vor munci cu 
dăruire pentru mai 
rapida și mai vigu
roasa dezvoltare a lo
calității căreia ii a- 
parțin de fapt și de 
drept.

prin 
are 

dra- 
pă- 

cre-

Mlhal CARANFI1/

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU,
CO TOVARĂȘA ELENĂ CEAUSESCU, VA EFECTOA

O VIZITA OFICIALĂ DE PfllETHIIE IN 0. P. CHINEZĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, împreună cu

tovarășa Elena Ceaușescu, va efec
tua, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez 
și a Consiliului de Stat al Repu-

blicil Populare Chineze, o vizită 
oficială de prietenie în China, în a 
doua decadă a lunii aprilie 1982.

DECRET PREZIDENȚIAL
clasa I revistei „Viata studențească"

Președintele Republicii Socialiste România decre
tează:

Articol unic : Se conferă „Ordinul Muncii” clasa I 
revistei „Viața studențească".

privind conferirea „Ordinului Muncii"
Pentru contribuția adusă la promovarea politicii in

terne și externe a Partidului Comunist Român, la edu
carea comunistă, revoluționară a tineretului universitar, 

cu prilejul aniversării a 25 de ani de la apariția 
primului număr al revistei „Viața studențească",

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Republicii Socialiste România

Industria ușoară mai prompt adaptată

Interviu cu tovarășa Lina CIOBANU 
ministrul industriei ușoare

■ ■ ■: .șV J
-- j

Pe terenurile fermei nr. 6 a I.A.S. 
Ciorogirla, județul Giurgiu, se in- 
sămințează ultimele hectare cu 
borceag. în fotografie : specialiștii 
unității, aflați permanent in cimp, 
asigură executarea unor lucrări de 

bună Calitate
Foto : E. Dichiseanu

Azi vă informăm despre

COMPLEXUL HOTELIER „INTERNAȚIONAL
Lucrările de construcție 

ale noului complex ho
telier „Internațional" de 
pe Calea Victoriei din 
București au intrat în sta
diul de finisaj. Mai puțin 
vizibile dinspre fațada 
placată deja în travertin 
a monumentalei clădiri, 
pulsul alert de muncă, 
bătălia angajată de con
structori pentru termina
rea în acest an a comple
xului se fac deplin sim
țite de îndată ce pășești 
pe sub copertina intrării 
principale. Printre eșa
fodajul de schele se văd 
oameni decorînd plafoa-

nele cu motive stilizate 
din ipsos, imbrăcind stil- 
pii de susținere și scări
le cu marmură de Rușchi- 
ța, Moneasa și Căprior, 
netezind pereții pentru fi
xarea lambriurilor, în 
timp ce la nivelurile su
perioare se fac pardo
seli, sint pregătite ca
merele pentru anlica- 
rea tapetului și mochetei, 
întregul șantier reunește 
sute de meseriași de înal
tă calificare de la Grupul 
7 șantiere, întreprinderi
le de confecții metalice 
și de instalații, izolații și 
montaj instalații, „Mar-

li

REVOLUȚIONARA, PATRIOTICA A TINERETULOI
Episoade profund grăitoare din anii 
Nicolae Ceaușescu, evocate de

tinereții revoluționare a tovarășului 
veterani ai mișcării muncitorești

Aniversarea împlinirii o 60 de ani de 
existență a Uniunii Tineietului Comunist, de 
muncă și luptă neînfricată sub conducerea 
partidului, reliefează cu forța de netăgăduit 
a faptelor că tot ceea ce azi reprezintă în
truchiparea unor asemenea înalte virtuți, 
precum devotamentul neabătut pentru 
cauza partidului, abnegația, spiritul de sa
crificiu, dăruirea și dîrzenia revoluționară, 
iși are izvorul și în tradiția eroică a celor 
două decenii ale ilegalității.

Au fost ani in care, primejduîndu-și liber
tatea, viața însăși, uteciștii se avîntau 
neinfricați în viitoarea luptei revoluționare, 
ani In care s-au format nenumărate cadre 
de militanți, neșovăitori in slujirea marelui

ideal socialist. Jubileul Uniunii Tineretului 
Comunist devine astfel nu numai un minu
nat prilej de a rememora principalele mo
mente ale activității sale, ci și de a reliefa 
modul in care organizația revoluționară de 
tineret a acționat ca școală de educare și 
călire revoluționară.

Omagiind spiritul revoluționar propriu 
U.T.C.-ului de-a lungul întregii sale exis
tențe, este firesc să ne referim la cei ce l-au 
întruchipat în cel mai înalt 'grad, in rîndurile 
cărora s-a distins cu strălucire conducătorul 
de azi al partidului și statului nostru, viața 
sa contopindu-se, în cursul unei îndelun
gate perioade, cu însăși istoria organiza
ției revoluționare de tineret.
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variatelor cerințe ale consumatorilor
orientările secretarului genera! al
partidului, tovarăș u 1 Nicolae

Ceaușescu, date cu prilejul unor re
cente analize ale activității noastre. 

Astfel, unul din obiectivele de 
bază ale planului pe 1982 este o și 
mai pronunțată diversificare a pro
ducției, in consens cu cerințele 
populației. Este semnificativ faptul 
că ponderea produselor noi și mo
dernizate va reprezenta 32 la sută 
din valoarea producției marfă, nu
mărul creațiilor noi ridicîndu-se la 
circa 72 000 de articole, desene șl po
ziții coloristice. Toate aceste nou
tăți vor împrospăta oferta magazi
nelor cu modele noi, nu numai ca 
act de naștere, ci mai ales ca linie 
și concepție modernă, în pas cu ten
dințele pe plan mondial. Cred că 
cititorii, care sint totodată și cum
părători, au remarcat, în magazine
le de specialitate, prezența confec
țiilor matlasate — mai ușoare și 
mai practice decît paltoanele clasi
ce. Aceste confecții, mult solicitate, 
sint realizate de specialiștii din 
industria confecțiilor, în colaborare 
cu furnizorii de țesături și accesorii. 
Peste 250 de modele de confecții 
matlasate, modeme și călduroase, 
au fost create și puse în fabricație. 
O cantitate de 140 000 de bucăți a și 
fost livrată comerțului în actualul 
sezon rece. Pentru toamnă și iarnă 
se află in pregătire de fabricație 
alte noi modele, care se vor găsi, la 
timpul potrivit, în magazine.

Un alt obiectiv al planului pe 1982 
este valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor din ța
ră, tot în scopul diversificării pro
ducției. Vom pune un accent deose
bit pe țesăturile realizate din fuipr 
de cinepă și cîlți de in. Din aceste 
fire au fost 
subțiri, care 
creatorii din 
țiilor. A fost 
resantă colecție 
de modele. Această colecție va sta 
la baza realizării în acest an a cir
ca un milion de diferite piese de 
îmbrăcăminte, care, sperăm, se vor 
bucura de aprecierile pozitive ale 
publicului. Asemenea preocupări 
există și în celelalte sectoare de 
producție ale industriei ușoare, di
versificarea și modernizarea perma-

Incțustria ușoară este unul din marii producători de bunuri de con
sum. Foarte multe din obiectele care ne înconjoară — de Ia cele ves
timentare pină la cele destinate înzestrării și înfrumusețării căminelor 
noastre — sint realizate in unitățile acestui sector. Pașii între- 
prinși în ultimii ani pentru o mai bună și mai rapidă adaptare a pro
duselor la cerințele și gustul publicului sint notabili, ca și preocupările 
pentru îmbunătățirea calității bunurilor fabricate. în industria ușoară, 
insă, acest efort nu poate și nu trebuie să cunoască repaus. Intră în spe
cificul ei permanenta adaptare la cerințele noului, ale modei, neîncetata 
reîmprospătare a producției, a resurselor de materii prime. Pornind de 
la întrebările adresate redacției de diverse categorii de cititori, am soli- 

ministerului de resort, pe care o redămcitat o convorbire la conducerea 
în rîndurile ce urmează :

DIN BUCUREȘTI
Simura", LP.L.-Pitești 

altele. Se muncește orga
nizat și spornic într-o 
succesiune firească a o- 
perațiunilor. astfel incit 
fiecare echipă pregătește 
front de lucru pentru ur
mătoarea fază de execu
ție. în stadii avansate de 
construcție se află toate 
cele 17 clădiri ce compun 
ansamblul hotelier, cel 
mai mare din Capitală și 
din țară.

După intense căutări 
reperăm, cu ajutorul unul 
aparat de radio emisie- 
recepție portativ, pe in-

ginerul-șef al șantie
rului, Nicolae Minzală, 
care ne-a zugrăvit pe 
scurt și fără .,retușări“ 
portretul final al întregii 
construcții. Hotelul va 
dispune de Ș50 locuri de 
cazare și alte 174 locuințe 
grupate în clădiri adia
cente. La parterul corpu
lui central sint amplasa
te un bar de zi, un snak 
bar, o cofetărie și un res-

Gabriela BONDOC
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Foto : Sandu Cristian^

— Fără a diminua realizările certe 
ale industriei ușoare, trebuie să 
spunem că in privința înnoirii con
tinue a producției s-a făcut simți
tă, uneori, o anumită reacție înceată 
față de cerințele publicului, tot mai 
exigent și tot mai avizat. Dacă îm
părtășiți această părete, vă rugăm, 
tovarășă ministru, să ne spuneți in 
ce măsură producția anului 1982 va 
ține, seama de aceste neimpliniri 7

— Fără îndoială, sarcina princi
pală a industriei ușoare este să pro
ducă ceea ce se cere, să-și modele
ze necontenit activitatea după evo
luția gusturilor, fluctuațiile modei, 
să sesizeze tendințele de perspecti
vă în domeniul folosirii materiilor 
prime, ca și al tehnologiei. Cu alte cu
vinte, să manifeste receptivitate 
maximă față de ceea ce este nou. 
După cum cred că se vede în maga
zine, am depus strădanii pentru ca, 
folosind materiile prime și materia
lele de care dispunem și reducînd 
necontenit importurile, să răspun
dem dorinței justificate a oamenilor 
de a se imbrăca frumos și modern, 
de a-și echipa locuința cu obiecte 
estetice și funcționale. Desigur, in
tr-un domeniu ca acesta, supus a- 
titor influențe, este firesc ca gustu
rile să se schimbe și, în unele ca
zuri, să îiu izbutim să ținem pasul 
cu cerințele.

Iată de ce. In acest an, paralel cu 
urmărirea îndeplinirii tuturor indi
catorilor de plan — care prevăd 
creșterea, față de 1981, cu 5.5 la Sută 
a producției marfă, cu 7 la sută a 
producției nete— vom depune efor
turi susținute să răspundem într-o 
măsură cit mai mare exigențelor 
crescute ale pieței interne și parte
nerilor externi. în această privință 
ne vom călăuzi după indicațiile și

realizate țesături 
i-au inspirat pe 
domeniul confec- 
alcătuită o inte- 

cuprinzînd 130

Convorbire realizată da 
Rcxllca ȘERBAN

(Continuare în pag. a V-a)

LIVRĂRI PESTE PLAN LA EXPORT
VASLUI. Oamenii 

muncii din industria 
vasluiană depun e- 
torturi susținute pen
tru a-și onora exem
plar sarcinile la ex
port Datorită unei su
perioare organizări a 
activității, utilizării in
tegrale și eficiente a 
timpului de lucru, in 
perioada care a trecut 
din acest an. două 
mari unități industria
le — întreprinderea 
de rulmenți din Birlad 
și Combinatul de fire 
sintetice din Vaslui — 
au livrat suplimentar

partenerilor externi 
produse in valoare de 
peste 3 milioane lei. 
(Petru Necula).

ALBA. Colectivele 
muncitorești din eco
nomia județului Alba 
și-au intensificat pre
ocupările pentru reali
zarea ritmică și in con
diții calitative superi
oare a producției pen
tru export. O atenție 
deosebită este acorda
tă organizării muncii, 
aprovizionării tehnico- 
materiale a formațiilor 
specializate in produc-

ția de export, contro
lului calității acesteia. 
Măsurile și acțiunile 
inițiate au stat Ia baza 
îndeplinirii pe primele 
două luni ale anului a 
planului la export pe 
ansamblul economiei 
județului in proporție 
de 107 la sută. O con
tribuție importantă la 
obținerea acestui suc
ces au adus-o Combi
natul de produse so
dice din Ocna Mureș, 
I.P.L. Cimpeni. „Ar
deleana" din Alba Iu- 
lia, întreprinderea me
canică din Cugir. (Ște
fan Dinică).
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ÎNSĂMIN1ĂRILE - în ritm mai intens,£
w

cu toată grija pentru calitatea lucrărilor!

ASIGURAREA DENSITĂȚII OPTIME LA HECTAR
o condiție esențiala pentru creșterea producției de legume

MEHEDINȚI

Chiar dată vremea nu-i prea bună, 
oamenii vrednici se grăbesc

Cu toate că In zona Mehedințiului 
plouă cu intermitentă, activitatea in 
cimp continuă in ritm susținut atit 
la pregătirea terenului, semănat, cit 
și la plantarea legumelor. în cursul 
zilei de 12 martie, cooperatorii și me
canizatorii din comuna Girla Mare se 
aflaft în cimp. Sub supravegherea a- 
tentă a specialiștilor, 60 de coopera
tori plantau varza timpurie. Tot aici, 
incă din ziua precedentă, mecaniza
torii terminaseră pregătirea terenu
lui pe cele 40 hectare, iar vineri se
mănau din plin sfecla furajeră. Pe 
o altă parcelă din apropiere se lu
cra cu 6 discuri și 2 combinatoare. 
Mecanizatorii Preda Ștefan, Gheor- 
ghe Popa, Constantin Călușeru și 
Togoe Ambrozie începuseră activita
tea în cimp incă de la Ivirea zorilor, 
fiind hot.ăriți să realizeze, chiar in 
aceste condici mai grele, viteza de

GIURGIU

Si fie prevenită orice abatere 
de la normele tehnice!

în această primăvară, în județul 
Giurgiu se insămințează 56 600 hec
tare, suprafața pe care s-au execu
tat arături adinei și s-au administrat 
cantități sporite de îngrășăminte. 
Pină in seăra zilei de 13 martie s-au 
insămințat 2 551 hectare cu mazăre, 
lucernă, sfeclă de zahăr și furajeră 
și alte Culturi din prima urgență. 
De asemenea, s-au plantat 221 hec
tare cu. cartofi timpurii și suprafețe 
însemnate cu usturai și ceapă. Pen
tru recolta ’82, după cum ne spunea 
tovarășul Victor Ghidarcea, secretar 
al comitetului județean de partid, 
mecanizatorii și cooperatorii din a- 
ceastă parte a Cîmpiei române 
muncesc din zori pină în noapte la 
pregătirea terenului și la semănat, 
la stringerea resturilor vegetale pen
tru a se asigura condiții bune de 
dezvoltare a plantelor. Un apreciabil 
progres de ordin calitativ se reali
zează cu ajutorul celor peste 500 de 
agregate pentru pregătirea terenu
lui, care execută cite 4 operațiuni la 
o singură trecere a tractorului : dis
cuit, erbieidat, grăpat și fertilizat. 
Alte. 360 de agregate complexe sînt 
pregătite pentru executarea conco
mitentă a operațiunilor deșemgpațx, 
«trbicidat și .tactițițat^ Foloșirea unpr, 
asemenea agregate, ca și făptui ca 
terenurile destinate însămințărilor 
de primăvară au fost arate din 
toamnă oferă condiții pentru execu
tarea lucrărilor și repede și bine.

Cu toată răspunderea față de ca
litatea lucrărilor se muncește la pre
gătirea terenului și insămințarea 
sfeclei de zahăr la cooperativa agri
colă Braniștea. Mecanizatorii cei 
mai experimentați, intre care Ilie 
Ciobanu și Nicolae Ghizdăreanu, 
pregătesc terenul cu agregatele, îl 
mârunțesc și il nivelează ca pe un 
strat de grădină. „Facem tot ce de
pinde de noi pentru a obține o re
coltă de 50 tone sfeclă de zahăr la 
hectar”, ne spune unul dintre ei. 
„E un obiectiv realist, pe care il 
vom înfăptui cu certitudine — 
adaugă inginerul șef Gheorghe Rai
ta. Ca specialist, urmăresc ca în
treaga suprafață de sfeclă să fie in- 
sămințată sub ochii mei. Controlez 

lucru planificată, să execute pregă
tirea terenului in condiții agrotehpi- 
ce ireproșabile. Pe această solă de 
50 hectare in după-amiaza zilei s-a 
trecut la semănatul sfeclei furajere.

— Tot astăzi, vineri — ne spune 
tov. Nicolae Pantelimon. președintele 
cooperativei agricole — am început 
și plantarea, arpagicului pe cele 10 
hectare prevăzute în plan. De mîine, 
vom trece la pregătirea terenului 
pe cele 150 hectare repartizate 
sfeclei de zahăr.

După modul cum muncesc !n 
aceste zile, mecanizatorii și coopera
torii din comuna Girla Mare dove
desc că sînt hotăriți să obțină in 
acest, an recolte din cele mai mari.

Virgiliu TATARU 
corespondentul „Scinteii'

minut cu minut calitatea fiecărei 
operațiuni, pentru a se realiza o 
densitate optimă de 100 000 plante la 
hectar. Dealtfel, densitatea este co
relată cu agrofondul, mai exact spus 
pentru dezvoltarea viguroasă a plan
telor tot terenul destinat acestei 
culturi a fOst fertilizat cu gunoi de 
grajd și îngrășăminte chimice. Anul 
trecut, cind n-am avut densitatea 
cea mai bună posibilă, am recoltat 
36 tone de sfeclă la hectar. Socotesc 
că nici cele 50 tone la hectar pe 
care ni le-am propus pentru a- 
cest an nu constituie o limită de 
netrecut". După felul în care lu
crează mecanizatorii, se poate spu
ne că ei pun ba^-.e sigure recoltei 
din acdst an și la celelalte culturi. 
Dealtfel, lucrînd cu 3 mașini, meca
nizatorii din această cooperativă au 
încheiat plantarea celor 50 hectare 
de cartofi timpurii. în alte unități 
insă, plantarea cartofilor timpurii se 
desfășoară cu încetinitorul și, ceea 
ce este mai grav, unii nu au încă 
tuberculii de sămință strict necesari. 
Nu mai puțin de 1 000 tone de car
tofi de sămînță nu au ajuns in uni
tăți, deoarece se mai află incă in ju
dețele producătoare..

Se ouvine menționată preocuparea, 
de a? se recupera îhtiriierîle la'pre
gătirea terenului și semănat. în ca
drul consiliului agroindustrial Vedea 
tractoarele au fost regrupate in raport 
cu starea terenului pentru a se putea 
lucra cu maximum de randament. 
Specialiștii din unități au analizat 
modul în care se pregătește terenul 
pentru semănat, indiferent de deți
nători. S-au repartizat 2 formații de 
cite 20 tractoare care ară loturile 
personale aie cooperatorilor din Ve
dea și Găujani. O altă formație de 
7 tractoare ară loturile personale la 
Malu.

La cooperativa agricolă Vedea se 
insămințează 100 hectare cu lucernă. 
Vicepreședintele cooperativei, tova
rășul Victor Clejanu, ne spune că in 
apropierea adăposturilor in care se 
cresc 10 000 de porci se vor însămin- 
ța lucernă pentru masă verde, sfeclă 
furajeră și dovleci, în vederea eco
nomisirii concentratelor. Cooperatorii

- 

au decis să cultive fiecare palmă de 
teren din incinta fermei zootehnice. 
Dar din cauză că documentația teh
nică pentru noile construcții și siste
matizarea fermei nu este gata, ni
meni nu știe unde vor fi amplasate 
noile obiective și care teren poate fi 
cultivat.

Comitetul județean de partid a 
atras atenția tuturor specialiștilor 
asupra obligației lor de a veghea cu 
toată răspunderea la calitatea lucră
rilor de pregătire a terenului și se
mănat. Din păcate, unii specialiști, 
chiar din primele zile cind s-a ieșit 
in cimp la semănat, au ignorat obli
gațiile pe care le au. La ferma nr. 7 
Găujani a asociației legumicole Vedea, 
citeva hectare cu mazăre au fost în- 
sămințate intr-un teren pregătit ne
corespunzător, cu multe resturi vege
tale, iar o parte din sămință a rămas 
la suprafața solului. Pentru această 
abatere, secretariatul comitetului ju
dețean de partid a luat măsuri de 
sancționare a specialiștilor și cadrelor

TIMIȘ

Semănatul se extinde in aproape 
toate zonele județului

în județul Timiș. ' specialiștii din 
unitățile agricole și consiliile unice 
agroindustriale, împreună cu nu
meroase cadre de la direcția agri
colă județeană, controlează perma
nent starea terenului, dirijînd o- 
perativ mijloacele mecanice pe so
lele • mai zvîntate în vederea desfă
șurării lucrărilor de pregătire a 
patului germinativ și de insămin- 
țare a culturilor din prima epocă. 
Cuvîntul de ordine îl constituie a- 
cum folosirea cu maxim randa
ment a mașinilor și utilajelor, a fie
cărei ore bune de lucru, inclusiv a 
„ferestrelor" dintre ploi.

în ultimele zile, lucrările de se
mănat și plantat s-au extins în a- 
proape toate zonele județului, su
prafețele cultivate cu mazăre, ovăz, 
legume, plante furajere insumînd 
peste 1 000 hectare. în fermele în
treprinderii de prelucrare și in
dustrializare a legumelor și fruc
telor de.la Peciu Nou, Vizejdea și 
Jimbolia și ale asociației economice 
de stat și cooperatiste de sere și so
larii Timișoara au fost semănate 
cu mazăre pentru păstăi 100 hec
tare. Tot cu mazăre au fost însă- 

Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii"

din conducerea asociației legumicole 
și a consiliului agroindustrial Vedea. 
Cei implicați direct in executarea lu
crărilor respective au fost obligați să 
plătească refacerea semănăturii. De 
asemenea, primarilor din comunele 
Găujani și Vedea li s-a cerut ca, in 
lumina legilor in vigoare, să nu to
lereze munca de mîntuială la pregă
tirea terenului și semănat. Pentru a 
nu se repeta asemenea situații, co
mitetul județean de partid a trasat 
ca sarcină tuturor activiștilor săi, 
specialiștilor de la direcția agricolă 
și din unități să fie prezenți perma
nent în mijlocul mecanizatorilor și să 
asigure executarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate, astfel incit 
recolta să nu fie diminuată in nici 
un fel. -Neglijențele la semănat tre
buie prevenite printr-o asistență 
tehnică responsabilă, acordată la fața 
locului.

C. BORDEIANU 
Petre CRISTEA

mințate. 65 hectare in cooperativele 
agricole Lenauheim, Becicherecu 
Mic, Biled și Peciu Nou și 70 
hectare la I.A.S. ’Jamu Mare. S-a 
intensificat și semănatul ovăzului. 
Pe terenurile cooperativelor agri
cole de producție Moșnița Nouă, 
Sacoșu Turcesc și Ulluc și ale în
treprinderilor agricole de stat Lu
goj și Jamu Mare s-au insămințat 
cu această cultură zeci de hectare.

Concomitent, in unitățile din ca
drul consiliului agroindustrial Bi
led, pe terenurile asociațiilor eco
nomice de stat și cooperatiste de 
sere <și solarii Sînnicolau Mare, 
Cărpiniș, Jimbolia și în gospodă
riile populației au fost insămințate 
ori plantate peste 280 hectare cu 
rădăcinoase, ceapă, usturoi, varză 
timpurie și legume-verdețufi.

în toate unitățile unde au inceput 
lucrările, inginerii șefi și șefii de 
fermă, ceilalți specialiști urmăresc 
respectarea întocmai a normelor de 
calitate și, cu deosebire, a celor pri
vind densitatea la hectar.

NORME OBLIGATORII PRIVIND DENSITĂȚILE LA LEGUME

Cultura
Numărul de plante la mp PAST1RNAC 

PĂTRUNJEL 
ȚELINA

32-36
40-50
7,0-7,2

30-35
38-48
7,0-7,2

la răsărire 
(plantare) la recoltare

TOMATE MAZĂRE DE GRADINA 120-140 110-130
— timpurii 5,7 5,5 FASOLE DE GRADINA 45-55 43-53
— de vară (răsad palisat) 

de vară-toamnă (răsad)
4

4,8-5,7
4

4,8-5,7 CASTRAVEȚI 14 13

ARDEI DOVLECEI 2,8-3,0 2,8-3

gras 9,5-12 9-10 VARZA
- gogoșar 9.5-12 9-10 - timpurie 5,7 5,3-5,5
- lung 9,5-12 9-10 — de vară 4,7 4,2

VINETE 4-4,5 3,9-4,4 - de toamnă 4,5-4,8 4,4-4,7
CEAPA CONOPIDA

- din arpagic 41-47 40-45 - timpurie 5,8 5,6
semănată direct 
de apă

50-57
40-50

40-50
40-45 - de toamnă 4,0-4,5 3,5

USTUROI 40-50 40-45 SALATA 14-19 12-17
MORCOV 64-70 60-70 SPANAC 56-60 50

Sporirea producției de legume 
atît cantitativ, cit și calitativ are o 
mare importanță pentru buna apro
vizionare a populației. Planul pe 
anul 1982 prevede realizarea unei 
producții de peste 6,5 milioane tone 
de legume. Pornind de la aceste 
prevederi și de la sarcinile mari 
Stabilite prin programele de auto- 
aprovizionare teritorială, din acest 
an trebuie să se facă progrese 
substanțiale in creșterea randamen
tului la hectar în acest important 
sector agricol. La Consfătuirea de 
lueru pe problemele agriculturii din 
august 1981, analizind pe larg a- 
ceastă problemă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea de 
a se acționa cu toată fermitatea și 
răspunderea pentru ca la fiecare 
hectar să se obțină producții mult 
sporite de legume, aceasta insem- 
nind în fond să facem o legumicul
tura intensivă în România.

Realizarea unor recolte mari de 
legume, necesită modificarea tehno
logiilor de cultivare a acestor plan
te, in sensul sporirii densității la 
unitatea de suprafață cultivată, 
astfel incit randamentul să creas
că de 2—3 ori, ceea ce este 
atît in interesul producătorilor, cît 
și al consumatorilor. In spiritul 
indicațiilor conducerii partidului cu 
privire la creșterea producției hor
ticole și asigurarea consumului spo
rit de legume al populației, Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare a stabilit norme tehnice o- 
bligatorii care prevăd modul in care 
trebuie executate principalele lu
crări ce condiționează obținerea de 
producții maxime. Ele au fost ela
borate de Institutul de cercetări 
pentru legumicultura, pe baza re
zultatelor obținute de stațiunile de 
cercetări, care au fost verificate în 
unități de producție.

Normele, discutate și aprobate în 
cadrul plenarei Consiliului Națio
nal al Agriculturii din noiembrie 
1981, sînt obligatorii pentru toate 
unitățile agricole, Ele prevăd ce 
măsuri tt'ebuie întreprinse. începînd 
de la alegerea și pregătirea terenu
lui, înființarea culturilor, asigura
rea . densităților optime, pînă la în
treținerea culturilor și recoltarea 
produselor. în funcție de condițiile 
concrete din fiecare unitate agri
colă, aceste norme tehnice obliga
torii vor fi diferențiate pentru fie
care fermă și solă. Conducerile uni
tăților agricole și specialiștii care 
lucrează in legumicultură au obli
gația de a asigura aplicarea rigu

roasă a acestor norme și de a re
cepționa cu exigență, pe parcurs, 
lucrările executate, pentru a exista 
garanția că producțiile planificate 
vor fi realizate și depășite. Dintre 
elementele cuprinse in „normele 
tehnice obligatorii" ne vom opri, in 
rândurile care urmează, la cele care 
se referă la asigurarea densităților 
optime, deoarece ele condiționează 
în mare măsură obținerea de ran
damente superioare la hectar, con
stituie factorul principal prin care 
se realizează sarcina trasată de con
ducerea partidului —ț practicarea 
unei leg'umiculturi intensive in țara 
noastră.

legumelor 
adinei de 
suprafață,

condițiile favora- 
asigurate pentru 

in acest an — 
toamnă pe !n- 
îettilizarea te

rnari de in-

Pornind de la 
bile care au fost 
cultura 
arături 
treaga . . .
renurilor cu cantități 
grășăminte naturale și chimice, am
plasarea culturilor pe terenurile a- 
menajate pentru irigat — și ținînd 
seama de experiența acumulată de 
unitățile agricole fruntașe, este cu 
putință să se realizeze o densitate 
mai mare de plante recoltabile la 
hectar. Ca atare, vor fi valorificate 
mai bine fertilitatea solului, pre
cum și potențialul superior de pro
ducție al soiurilor extinse în cul
tură. Aceasta va asigura obținerea 
de recolte superioare la hectar, ceea 
ce este în avantajul unităților agri
cole ; pe baza Decretului Consiliului 
de Stat privind contractările și a- 
chizițiile de produse agricole vege
tale. ele vor beneficia astfel de 
prime de producție care sporesc îrt 
mod progresiv, in raport cu cantita
tea de legume la hectar livrată la 
fondul de stat. Un singur exemplu 
este concludent în acest sens. La 
o cantitate de 35 000 kg tomate 
timpurii din cîmp livrată la hectar 
la fondul de stat, unitatea agricolă 
realizează, pe lingă prețul de bază, 
și o primă de- 14 000 lei. Asemenea 
calcule demonstrează rentabilitatea 
ridicată a culturii legumelor, con
diția esențială fiind insă să se asi
gure, incă de la semănat sau plan
tat. densități superioare care să 
permită realizarea de recolte mari 
la hectar.

în aceste zile se pun bazele vii
toarei producții de legume : se în- 
sămințează sau se plantează In cimp 
mazărea de grădină, legumele-ver- 
dețuri. ceapa. usturoiul, rădăci- 
noasele. De la 15 martie se va trece 
și la plantarea verzei timpurii |n 
cimp. Prima problemă care se pune 
acum este ca la culturile care se

Insămințează să fie respectate nor
mele tehnice obligatorii la pregăti
rea terenului, asigurindu-se mărun- 
țirea și afinarea solului la adinci- 
mea cerută de fiecare cultură. 
Esențial este ca sub supravegherea 
permanentă a specialiștilor să se a- 
sigure pretutindeni o bună pregă
tire a solului cu ajutorul discuito- 
rului și al combinatorului. Cu alte 
cuvinte, să se realizeze un adevărat 
strat de grădină, așa cum proce
dează bunii legumicultori.

La legumele care se cultivă prin 
răsad, normele obligatorii prevăd : 
1) pregătirea terenului cu combina- 
torul, aplicarea dozelor corespun
zătoare de îngrășăminte chimice și 
modelarea coreptă a solului ; 2) asi
gurarea răsadurilor necesare pro
duse în sere, solarii sau răsadnițe 
calde și a unei rezerve de 10—30 la 
sută. In funcție de cultură. în mo
mentul de față, cea mai importantă 
sarcină o constituie asigurarea ră
sadurilor. înțrucît o bună parte din 
acestea se produc în solarii încăl
zite, este indicat ca folia de poli
etilenă repartizată unităților agri
cole să fie folosită cu prioritate 
pentru solariile în care se produc 
răsaduri. Scopul urmărit il consti
tuie obținerea de răsaduri viguroase 
și sănătoase, repicate in cuburi nu
tritive. La tomate, de exemplu, 
dacă la plantare răsadurile sint 
dezvoltate bine și au un rind de 
flori, producția poate fi devansată 
cu cel puțin două săptămini, apro- 
piindu.-se astfel de aceea realizată 
îți 'splării. Cu ‘ăseihenea V răsaduri, 
plantate la densitatea superioară 
prevăzută in normele tehnice obli
gatorii șl prin buna întreținere a 
culturilor, in mod cert se realizează 
recolte maxime de tomate la hectar.

De pe acum, cînd se pun bazele 
producției din acest an la majori
tatea speciilor de legume, este de 
datoria cadrelor de conducere și 
specialiștilor din unitățile agricole, 
a cooperatorilor și celorlalți oameni 
care lucrează - în acest important 
sector agricol să aplice, cu toată 
răspunderea normele tehnice pri
vind densitatea plantelor pe unita
tea de suprafață — densitate care 
să fie menținută pînă la recoltare 
— să execute toate lucrările -la un 
înalt nivel calitativ. în felul acesta, 
legumicultorii vor pune baze șolide 
recoltelor superioare de legume 
planificate in acest an, iși vor spori 
contribuția la buna aprovizionare a 
populației.

Ioan HERȚTG

întreaga economie este angajată 
în această perioadă intr-un amplu 
și susținut efort pentru asigurarea 
unui comerț exterior echilibrat, 
adică pentru compensarea cores
punzătoare a importului cu expor
tul, așa cum a subliniat tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1981. 
Evident, îndeplinirea acestui obiectiv 
de interes național se bazează pe 
măsurile luate in fiecare unitate, de 
fiecare colectiv de muncă pentru 
asimilarea in fabricație a unor 
mașini, utilaje, instalații, materii și 
materiale care încă se mai importă 
și, totodată, pentru promovarea ex
portului prin realizarea de produse 
de cea mai bună calitate, cu un 
nivel superior de prelucrare, com
petitive pe piața externă. Practic, 
pentru a asigura un comerț exterior 
echilibrat este necesar ca in toate în
treprinderile să se asigure un ra
port corespunzător, în funcție de pro
filul fabricației, intre materialele din 
import consumate in procesul muncii 
și produsele livrate la export.

Directorul întreprinderii mecanice 
de utilaj chimic — București, tova
rășul Ion Militaru, care de obicei iși 
începe și iși încheie ziua de lucru 
printr-o analiză operativă a îndepli
nirii planului la export, a ținut să 
remarce în primul rind, în discuția 
purtată, preocupările, și măsurile 
luate pentru... reducerea importului. 
De ce ?

— Desigur, preocupările colectivu
lui pentru diminuarea importurilor 
sint mai vechi, precizează interlo
cutorul. Anul trecut, de exemplu, 
s-au asimilat in fabricație o serie de 
materii și materiale, au fost puse la 
punct unele tehnologii noi, care au 
contribuit la reducerea importului 
cu peste un milion lei. Reducerea 
importului este o acțiune care une
ori nu se poate realiza decit prin 
unirea efortului mai multor unități. 
Deci, zbătindu-te, căutind sprijin și 
soluții nu numai în propria între
prindere, ci și în alte unități, la in
stitutele de cercetări, acolo unde 
știi sau numai bănuiești că pot fi 
găsite. Lucru care, sinceri să fim, 
nu l-am făcut întotdeauna pînă 
acum. Rezervele pe care le are eco
nomia noastră în acest sens sînt 
deosebite.

Nu lipsesc nici exemplele care să 
susțină această afirmație. Chiar la 
I.M.U.C. — București. în anul 1979, 
de pildă, s-a executat pentru între
prinderea „Viscofil" din Capitală o 

instalație de produs mătase artifi
cială. Mai bine zis. o parte din 
această instalație. Pentru că proiec
tantul a prevăzut ca elementul fil
trant să fie adus din import. Iar 
specialiștii de la I.M.U.C. au fost de 
acord cu această soluție. Au execu
tat ce era mai ușor, mai simplu din 
instalație și au lăsat restul pe 
seama importului. Nu mai departe 
decit anul trecut s-au primit co
menzi pentru o serie de alte ase
menea instalații destinate combina
telor de fire și fibre sintetice din

UN AAOD SUPERIOR DE A GÎNDI 
Șl ÎNȚELEGE RELAȚIA IAAPORT-EXPORT 

Supunem atenției experiența întreprinderii mecanice de utilaj chimic din Capitală

Dolj, Brăila. Suceava, dar tot fără 
elementele filtrante necesare.

— După cum se știe, anul trecut, 
tocmai pentru echilibrarea balanței 
de plăți a țării s-au redus încă o 
serie de importuri, ne spune to
varășul Ion Dumitrescu, tehnologul- 
șef al întreprinderii. Ce să facem '! 
Unele instalații erau gata, altele 
fuseseră lansate în fabricație, ma
terialele se consumaseră, iar bene
ficiarii ne anunțau că nu mai pot 
importa elementele filtrante, care, 
este adevărat, costă peste o jumă
tate de milion de lei bucata și nu 
le produc decit citeva firme în 
lume. Neavind însă altă soluție, 
s-a pus problema să fabricăm tot 
noi și elementele filtrante.

— $1 ați reușit ?
— Ușor n-a fost și mai avem încă 

o serie de probleme de rezolvat. 
Dar primele filtre au și intrat în 
fabricație.

într-adevăr, în secția de prelu
crări mecanice, muncitorul Petre 
Talpă lucra la primul element fil
trant, care a început să fie execu
tat la jumătatea lunii februarie. 
Citeva date tehnice se impun pen
tru a înțelege, fie și parțial, dificul

tatea realizării unui asemenea re
per. într-un astfel de element fil
trant trebuie sa se dea 200 000 de 
găuri cu diametrul de 2,8 mm și 
adincimea de 21 mm (acest raport, 
intre diametru și adincime. ridica 
multe probleme), pasul dintre găuri 
fiind de 4,32 mm. „Este greu să 
numeri, dar să dai atitea găuri" — 
glumea unul din muncitori. Desi
gur, nu este ușor, in prezent, un 
muncitor execută circa 300 găuri pe 
schimb. Deci, numai găurirea unui 
element filtrant ar dura... opt luni 

de zile. S-a luat insă legătura cu o 
întreprindere de scule din Iași, 
unde acum se realizează o mașină 
specială de găurit eu 4 burghie. Așa 
că, dintr-o dată, timpul de găurire 
se va reduce la circa două luni. Se 
caută insă și alte soluții pentru 
creșterea randamentului.

Concomitent, in colaborare cu In
stitutul de cercetări pentru con
strucții de mașini, se studiază teh
nologia de debavurare electrochi- 
mică a găurilor, eare va fi defini
tivată in luna aprilie. Și acestea 
sint numai citeva din problemele 
tehnologice care au trebuit să fie 
rezolvate. S-a dovedit insă că în
treprinderea poate executa elemen- 
ții filtranți din care Ia ora actuală 
are comenzi pentru 41 de bucăți, 
ceea ce echivalează cu reducerea 
efortului valutar al țării cu 24 mili
oane lei.

Dealtfel, așa cum remarca și di
rectorul unității, asimilarea în fa
bricație a multor produse noi șl 
reproiectate, care în acest an repre
zintă 86 la sută din producția ce se 
va realiza, este posibilă tocmai da
torită colaborărilor stabilite cu alte 
întreprinderi și institute de cerce- 

țări. în felul acesta se înfăptuiește 
și programul prioritar indicat de 
conducerea partidului, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu pri
lejul vizitei in întreprindere la 
inceputul anului 1980, potrivit că
ruia in acest cincinal I.M.U.C. 
București trebuie să devină unitate 
coordonatoare in producția de uti
laj pentru industria alimentară. 
Astfel, de citeva luni a inceput 
execuția a 4 instalații' de produs 
ptftte făinoase scurte, care vor ti 
livrate pînă la încheierea trimestru

lui II. Totodată, pină la sfîrșitul 
anului se vor realiza 10 instalații de 
produs paste făinoase medii. De re
marcat că. in același timp, împre
ună cu specialiștii de la Institutul 
politehnic București s-a realizat și 
acum este in probe instalația ele 
distilare a apei tehnice din apă de 
mare, care va dota platformele de 
foraj marin și navele de pescuit. în 
general, produsele noi și reproiec
tate care vor fi asimilate in fa
bricație în acest an vor contribui 
Ia reducerea importului, pe econo
mie, cu circa 250 milioane lei.

Odată cu creșterea complexității 
produselor fabricate sporesc însă și 
cerințele față de calitatea metalului 
folosit. Or, multe mărci de oțeluri 
se aduc încă din import. De aceea, 
așa cum ne spunea tovarășul Spiri
don Conțescu, șeful atelierului da 
debitare, se acordă o atenție cu to
tul specială economisirii oțelurilor 
inoxidabile. Practic, prin îmbinarea 
diferitelor modele de piese și calcu
larea soluțiilor optime de croire, in 
primele două luni ale anului s-au 
economisit 3,5 tone de tablă inoxi
dabilă din import, adică 4 la sută 
din cantitatea ce trebuia consumată 

potrivit normativelor. Totodată, 
ștraifurile, bucățile de tablă foarte 
mici, care nu mai pot fi folosite, sint 
adunate in conteinere speciale, pe 
calități : oțel carbon obișnuit și 
două categorii mari de oțeluri ino
xidabile, cu și fără molibden.

La reducerea consumului de ma
teriale din import contribuie și su
dorii. in primele două luni ale anu
lui. după cum ne preciza maistrul 
Crăciun Pop, prin executarea unor 
suduri de foarte bună calitate și. in 
consecință, prin reducerea remania- 

rilor, la atelierul de corpuri s-au 
economisit peste 150 kg electrozi de 
sudură. în fine, pot fi amintite mă
surile luate pentru ca o serie de 
utilaje și piese de schimb care tre
buiau importate să fie realizate prin 
autodotai e.

Exemplele sint numeroase. Esen
țial este că s-a pornit o ofensivă 
hotărită, pe multiple planuri, care 
cuprinde toate secțiile și sectoarele 
de activitate ale întreprinderii pen
tru reducerea importurilor.

Ținind seama de pregătirea pro
fesională a personalului muncitor, 
de dotarea tehnică a intreprinderii, 
se acționează cu perseverență și 
pentru a da o greutate tot mai mare 
celuilalt taler al balanței : expor
tul. Sarcinile stabilite în acest an 
prevăd o creștere a producției pen
tru export cu nu mai puțin de 68 Ia 
sută față de realizările anului tre
cut. în felul acesta, ponderea pro
ducției pentru export în cantitatea 
totală de utilaje fabricate sporește 
de la 33 la sută in 1981 la 43,5 la 
sută în acest an. Cum se îndepli
nesc sarcinile de plan la export ?

Pornind de la secțiile prelucrătoa
re și pînă la montaj, producția pen

tru export are, cum se spune, prio
ritate absolută. Organizarea unor 
linii și echipe specializate pentru 
export pe intregul flux tehnologic 
permite executarea promptă, la un 
nivel calitativ superior, a oricărei 
comenzi. In atelierul cazangerie 
grea, de exemplu, sint organizate 
două brigăzi complexe de munci
tori, care cunosc acum și cele mai 
mici amănunte tehnice sau de 
finisaj solicitate de unii parte
neri î externi. Această specializa
re permite să se atingă și o 
înaltă productivitate a muncii. Nu mai 
departe decit in luna februarie, bri
gada condusă de Nicolae Deciu a 
realizat 5 recipient! de prăjire pen
tru R. D. Germană, in loc de 4 cit 
se prevăzuse. „Acum, că am făcut 
inceputul, vrem ca șl in lunile ur
mătoare să facem tot cite 5 reeipi- 
enți" — ne spune șeful de brigadă.

Nu, nu este un angajament. Șeful 
de brigadă exprima un gind pro
priu, intim, care era evident că il 
preocupă, și pornea de la conștiința 
faptului că se poate mai mult și mai 
bine. Iar cu aceeași seriozitate se 
muncește și in celelalte brigăzi spe
cializate pentru export, la toate ce
lelalte locuri de muncă. Iată expli
cația faptului că in primele 0duă 
luni ale anului planul la export a 
fost depășit cu 7 milioane lei.

Se poate și mai mult ? „Da“ — 
este de părere directorul unității, 
tovarășul Ion Militaru. Printr-o mai 
bună colaborare cu întreprinderile 
de cornet ț exterior se poate face 
mai mult pentru promovarea ex
portului. întreprinderea poate reali
za instalații pentru industria petro
chimică, alimentară, farmaceutică, a 
cauciucului, utilaje tehnologice la 
nivelul celor mai exigente cerințe 
pe plan mondial. Este necesar să se 
manifeste însă mai multă îndrăz
neală, mai multă mobilitate in ac
tivitatea de comerț exterior, in pre
zentarea produselor ce pot fi fabri
cate și in primirea comenzilor. Sînt 
cerințe care, de fapt, se regăsesc și 
în Legea pentru Întărirea autocon- 
ducerii muncitorești și autogestlunii 
economico-financiare și valutare în 
activitatea de comerț exterior. Ce
rințe pentru înfăptuirea cărora tre
buie acționat cu toată fermitatea, 
astfel incit in fiecare unitate impor
tul să fie cit mai mic și exportul 
cît mai mare.

Ion TEODOR

MUREȘ : Suplimentar - 
30 de milioane kWh 

energie electrică
Colectivele de energeticieni de 

pe cele trei mari platforme ale 
întreprinderii „Electrocentrale" 
Mureș raportează că, in perioa
da de la inceputul anului și pînă 
in prezent, au livrat, peste sar
cinile de plan, sistemului ener
getic național, 30 milioane kWh 
energie electrică. Este de remar
cat că acest succes, realizat in 
principal pe seama exploatării 
utilajelor și agregatelor in con
diții de inaltă eficiență, a fost 
obținut in condițiile in care in 
perioada amintită au fost econo
misite peste 1 000 tone combusti
bil convențional și a fost dimi
nuat consumul propriu cu 1.8 mi
lioane kWh energie electrică. 
(Gh. Giurgiu).

CLUJ-NAPOCA : Utilaje 
pentru industria 

alimentară
La întreprinderea „Tehnofrig" 

din Cluj-Napoca se depun 
eforturi stăruitoare pentru fa
bricarea unor utilaje noi și di
versificate, destinate atit expor
tului, cit și beneficiarilor interni, 
in vederea reducerii importuri
lor. A fost încheiată fabricația a 
două linii de îmbuteliere a lichi
delor, a unor instalații de clima
tizare și altele. Programul de 
înnoiri și modernizări mai pre
vede realizarea, in conlucrare cu 
Institutul de cercetări șl proiec
tări de instalații alimentare ' și 
frigorifice, a unor instalații de 
fabricare-a amidonului, gluco
zei, lactozei etc. (Al. Mureșan).

VASLUI: în construcție 
— o nouă centrală 

termică
Lucrătorii grupului IV de șan

tiere al Trustului de construcții 
industriale Iași au inceput lu
crările la un nou și important 
obiectiv din municipiul Vaslui. 
Este vorba de centrala termică 
de zonă pe combustibil solid, in
clusiv rețele termice, care vor 
asigura căldura pentru miile de 
apartamente ridicate in ultimii 
ani in municipiul reședință de 
județ. (Petru Necula).
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REVOLUȚIONARĂ, PATRIOTICĂ A TINERETULUI
Episoade profund grăitoare din anii tinereții revoluționare a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, evocate de veterani ai mișcării muncitorești
„Faceți, dragi prieteni, totul pentru a vâ însuși concepția revoluționară, spiritul revoluționar, 

de abnegație și luptă, propriu comuniștilor, pentru a asigura triumful mărețelor idealuri ale 
socialismului și comunismului. Fiți gata întotdeauna să vă serviți patria pînă la ultimul sacrificiu 
—dacă va fi necesar — să serviți poporul, partidul, socialismul și comunismul, să fiți luptători fermi 
pentru prietenie si colaborare internațională, pentru pace".

NICOLAE CEAUȘESCU

Am solicitat unor veterani ai mișcării muncitorești care l-au cunoscut 
pe tovarășul Nicolae Ceaiișescu in anii ilegalității să evoce episoade sem
nificative privind procesul de formare a trăsăturilor proprii profilului său 
politico-moral în acea perioadă. Sint mărturii implinind portretul unui tinăr 
militant revoluționar, in ale cărui trăsături fundamentale tinerii de azi. trăind 
in alt context social-istoric, sint in măsură să afle un îndreptar de con
duită. menit a-i ajuta să devină oameni inaintați, neșovăitori in fața orică
ror piedici și greutăți, dăruirtdu-se trup și suflet slujirii cauzei socialismu
lui, Înălțării in slavă a patriei, pentru totdeauna libere, independente, so
cialiste.

legionarilor și celorlalte grupări fas
ciste, a infățișat rolul Partidului Co
munist Român de stegar al interese
lor vitale ale națiunii".

Strălucită întruchi
parc a patriotis

Curaj, elan
și abnegație

1933,tn primele luni ale anului 
printre activiștii de partid, ai sindi
catelor și tineretului comunist înce
puse să se vorbească despre un tinăr 
de 15 ani, abia venit in Capitală, care 
atrăgea atenția celor deprinși șă ci
tească nu in zodii, ci tn minți ji 
inimi. „E numai inimă" — spuneau 
despre el, lăudindu-i elanul, abne
gația.

— Lucram pe atunci ca țesătoare 
la «Industria bumbacului», iar prin
cipala mea sarcină politică, ca mem
bru al Comitetului U.T.C. București, 
era participarea la larga acțiune de 
solidaritate cu luptele revoluționare 
ale ceferiștilor — relatează tovarășa 
RADA TANASE. Sute de muncitori 
din fabricile de industrie ușoară din 
Capitală veneau să ne sprijine la în
trunirile și manifestațiile pe care le 
organizam. Cu un asemenea prilej 
am zărit printre muncitorii pe care 
sindicatul îi trimisese în sprijinul 
nostru un băiat tînăr, slăbuț, cu pri
virea ageră. Părea copil incă. Avea 
un teanc de manifeste in mină. Doi 
polițiști s-au repezit să i le smulgă, 
dar muncitorii le-au tăiat calea și. 
el a izbutit să urce pe o scară de 
unde le-a aruncat deasupra mulțimii. 
Altădată, la o «întrunire zburătoare» 
în fața porții întreprinderii, a ridicat 
un steag roșu în spatele «vorbitoru
lui». Agenții siguranței au tăbăriț 
spre el, dar tovarășii i-au Sărit ta 
ajutor, âjutîndu-1 să se salveze în 
curtea fabricii. . trwt.;u

Cine era băiatul acesta care nu știa 
ee-i frica? Am aflat abia in noiem
brie 1933. cind l-am reintilnit Ia 
Prefectura Poliției. Era prima ares
tare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Acuzația — „incitare la grevă și răs- 
pindire de manifeste împotriva or
dinii de stat". Peste cîteva luni, în 
iunie 1934, avea să fie din nou ares
tat, de data aceasta in fața Tri
bunalului Militar din Craiova, unde 
se judeca procesul intentat conducă
torilor luptelor 'ceferiștilor și petro
liștilor. Printre «corpurile delicte» 
găsite asupra Iui au fost moțiuni de 
protest ale muncitorilor și intelectua
lilor, liste de subscripție in ajutorul 
deținuților antifasciști... A urmat o 
nouă arestare in toamnă, cind activa 
ca reprezentant al tineretului munci
toresc in conducerea Comitetului Na
țional Antifascist...".

Ulmi; tn ianuarie 1936. Era mai tinăr 
decit majoritatea celor arestați, dar 
prin abnegația și dirzenia sa con
stituia un exemplu și un imbold pen
tru fiecare dintre noi in privința com
portării în fața justiției burgheze. 
Cele mat crincene schingiuiri în 
beciurile jandarmeriei nu i-au putut 
smulge o singură mărturisire. A ur
mat, in 1936, procesul de la Brașov. 
Ne-a arătat atunci „pe viu" ce 
seamnă a-ți păstra demnitatea 
revoluționar in cele mai grele 
cercări. înrîurirea covirșitoare 
care o exercita asupra noastră a 
terminat . îndepărtarea sa din sala 
procesului după un simulacru de ju
decată in care a fost condamnat la 
șase luni închisoare pentru «vina» de 
a se fi solidarizat cu unul din/tine
rii acuzați, învinuit de «ultragierea» 
justiției. A fost adus din nou in boxa 
acuzaților abia cind s-au pronunțat 
sentințele. A primit cea mai grea 
condamnare. NU voi uita niciodată 
înflăcărarea, forța de convingere cu 
care acel neînfricat militant comunist 
de 18 ani, fără a se lăsa intimidat 
de întreruperile completului de ju
decată, a condamnat politica cercu- 

guvernante tolerare

mului

încercări
Printre calitățile definitorii încă din 

acei ani pentru tinărul militant re
voluționar s-au remarcat extraordina
ra tărie de caracter, dirzenia cu care 
înfrunta, fără să se clintească, orice 
încercări. Iată ce relatează, in acest 
sens, tovarășul GHEORGHE DUMI- 
TRACHE:

„Ca secretar al Comitetului regio
nal Prahova al U.T.C., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu indruma și activi
tatea noastră, a uteciștilor din ju
dețul Dîmbovița. A fost arestat cu 
mai mulți dintre noi în cursul unei 
Jntilniri conspirative din comuna

în
de 

în- 
pe 

de-

Patriotismul fierbinte se înscrie 
ca una din trăsăturile majore ale 
profilului moral al comuniștilor. Un 
patriotism care se exprimă, înainte 
de toate, in fapte, tn hotărirea de a 
face totul — mergind pină la su
premul sacrificiu — pentru a apăra 
libertatea, independența și integrita
tea țării, in înalta responsabilitate. față 
de păstrarea și dezvoltarea moște
nirii înaintașilor. Această trăsătură 
și-o găsit o strălucită întruchipare 
In activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, incă din primii ani ai ade
rării la mișcarea muncitorească.

— îmi sint vii in memorie, și azi, 
pasiunea și increderea ce răzbăteau 
din referatele pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le susținea 
1943—1944, in cadrul organizației de 
colectiv din lagărul de la Tg. Jiu, 
feritoare la diferite momente 
luptei de eliberare a poporului nos
tru — își amintește tovarășul DU
MITRU IVANOVICI. Tot ce spunea 
— și felul cum spunea — era capti
vant, îți mergea la inimă. Principala 
idee era că noi, comuniștii, sîntem

în
re
ale

continuatorii nobilelor tradiții ale 
luptei seculare pentru libertate și in
dependență ale poporului. Ne spunea 
că dintotdeauna românii au fost un 
popor iubitor de pace, dar că pentru 
menținerea ființei naționale ei au 
luptat cu bărbăție, biruind de multe 
ori armatele unor mari imperii. Să 
fim încredințați că steagul luptei 
pentru, independența țării va fi dus 
la biruință de . partidul nostru.

Un înalt exemplu de patriotism 
oferă participarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la marile acțiuni inițiate 
de partid spre a bara ascensiunea 
fascismului l-a putere și a apăra ființa 
națională a României împotriva ex
pansiunii hitleriste și horthyste, Intre 
care marea demonstrație antifascistă 
de la l Mai 1939.

— L-am reintilnit atunci pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu abia ieșit 
din închisoare, relatează tovarășul 
ANDREI NEAGU. Activa In cadrul 
breslelor muncitorești și în fruntea 
comisiei de reorganizare a U.T.C, 
Aflasem din cele relatate de secre
tarii comitetelor de partid din sec
toarele Capitalei despre stăruința cu 
care el clarifica muncitorilor, îndeo
sebi tinerilor, importanța sarcinilor 
trasate de partid privind înlăturarea 
oricăror reminiscențe ale tendințelor 
de rigiditate șl sectarism.

Evident, în condițiile ilegalității, și 
cu atît mai mult ale dictaturii regale 
și înverșunatului asalt al Gărzii de 
Fier spre putere, pregătirea unei de
monstrații de asemenea amploare, 
desfășurată în plin centrul Capitalei

și prin fața Palatului regal, "sub lo
zincile luptei revoluționare, repre
zenta o grea «probă a focului» pen
tru partid. Tocmai de aceea, partidul 
a hotărit să includă în. componența 
Comisiei conspirative de organizare 
a demonstrației pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca urmare a prestigiului 
și largii sale . influențe in rindufile 
tineretului, ale maselor. Și el s-a do
vedit, așa cum se știe, la Înălțimea 
încrederii acordate.

— în vara anului 1940, își amin
tește tovarășa IVANCA RUDENCO, 
am participat la o ședință a Biroului 
C.C. al U.T.C., in cadrul căreia s-a 
analizat activitatea desfășurată '. în 
primele luni după reorganizare de 
organizațiile de U.T.C. din diverse 
zone ale țării. L-am tntîlnit atunci 
prima oară pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Revăd parcă și azi chipul 
său expresiv, gesturile energice cind 
arăta. că țara trece prin zile de 
răscruce, iar uteciștii dau în fața is
toriei examenul decisiv al patriotis
mului, al conștiinței revoluționare. 
Cu pasiunea și înflăcărarea ce-i sint 
proprii, scotea în evidență obiective
le fundamentale aflate în fața orga
nizațiilor U.T.C. : să fie dezvăluit 
rolul diversionist al campaniilor na
ționaliste, șovine, ale Gărzii de Fier, 
agentura lui Hitler tn România ; să 
fie pregătit întregul tineret spre a 
se opune complotului Germaniei na
ziste și horthystilor urmărind să 
știrbească integritatea teritorială a 
țării ; toate forțele patriotice să fie 
unite în lupta împotriva fascismului 
generator de război. 1939 : Tovarășul Nicolae Ceaușescu, membru In Secretariatul C.C. al 

Uniunii Tineretului Comunist

nestrămutată

și tactice

secretar

tatea de revoluțio
nar în cele mai grele

al 
al

Comi-
U.T.C.

A-ți păstra demni

în cauza partidului

de perspectivă în 
strategice

Credință

1944 : Tovarășul Nicolae Ceaușescu în lagărul de la Tîrgu-Jiu,1 Mai 1939 ; Aspect de la marea demonstrație antifascistă din Capitală

Poem
Oare-ar putea vreo vîrstă sâ existe 
mai plină de avint și frumusețe 
ca tinerețea fără bâtrinețe 
a purelor elanuri uteciste î

Eu am trâit-o și-o păstrez in mine, 
oră de oră, da, și an de an, 
sub aripă de cintec diafan, 
către ninsoarea care, iată, vine...

O, nu-ncercind invidii și regrete 
transcriu acum acest modest poem, 
ci, dimpotrivă, pentru ca să chem 
clipe de-azur ce viata mi le dete I

Irumpe-nalt, deci, zvon de primăveri, 
re-nvie iar ecouri de iubire 
și parcă-aievea cresc din amintire, 
in prag de azi, trăirile de ieri...

romantic
Nu ne-a fost drumul simplă preumblare 
insă-am crezut in noi și-n noul țel, 
de-a-ntregul contopindu-ne cu el, 
urmînd chemarea vrerii temerare.

...Arcadie a bucuriei mele, 
tărim al împlinirii tuturor, 
romantici te purtăm spre viitor 
polară stea in necuprins de stele I

Se-nalță generații vegheate de partid, 
senina cutezanță a roșiei cravate 
in ani maturi deplină să se-arate, 
cu-nariparea visului lucid.

Rivnind mereu ,.a patriei cinstire", 
cu noi, prin noi, adine și cald respiri : 
Stindard al comunistei deveniri, 
ești, Tinerețe, dor și dăruire I

Corneliy ȘERBAN

Din anii tinereții, ardoarea, devota
mentul, spiritul de sacrificiu al tova
rășului Nicolae Ceaușescu s-au îmbi
nat cu deosebite calități organizatori
ce. capacitate de analiză, discernă- 
mînt și viziune 
aplicarea liniei 
a partidului.

— Activam ca 
tetului județean Mehedinți 
cind, într-o casă conspirativă din 
Drobeta-Turnu Severin, l-am înttlnit, 
prima dată, in 1935, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care venise în 
calitate de instructor al C.C. al U.T.C. 
pentru Oltenia să îndrume activita
tea revoluționară a tineretului pe 
făgașul luptei antifasciste — ne 
spune tovarășul DUMITRU IVANO
VICI. M-a impresionat Încă de 
atunci forța argumentelor, capacita
tea sa de convingere. Orientarea im
primată de el activității noastre spre 
realizarea unității de acțiune a tutu
ror tinerilor, indiferent de aparte
nența lor politică, in lupta antifascis
tă a stat la baza aportului efectiv al

tineretului din Mehedinți la campa
nia electorală condusă de P.C.R. 
pentru alegerile parlamentare parția
le de la Începutul anului 1936, tn care 
forțele democratice, progresiste, au 
obținut o victorie de larg răsunet.

Tocmai afirmarea ca unul din ca
drele de bază ale partidului au de
terminat trimiterea sa la cursurile 
primei școli superioare de partid care 
a funcționat in vara anului 1939 la 
Ploiești, tn condiții de ilegalitate.

— Pot spune că’s-a impus prețui
rii atît a noastră, a «colegilor», ca și 
a «profesorilor», prin cunoștințele 
asimilate in «academia Doftanei», cit 
și prin modul său de studiu temeinic, 
riguros organizat din zori pină-n 
noapte relatează tovarășul AN
DREI NEAGU. Neobosit, tenace, re
ceptiv la nou — atunci ca și azi. Nu 
învăța nimic pe de rost, Voia să în
țeleagă totul, să judece, să se con
vingă. Asculta cu luare aminte păre
rile altora. își exprima punctul de 
vedere deschis, fără ocol, cu o logică 
fără cusur. Nu ceda niciodată cind 
era încredințat că are dreptate. 
Simțea repulsie față de dogme ; 
aprecia justețea oricărei teze teoreti
ce pe baza confruntării cu cerințele 
practicii.

Gata de orice sacri
ficiu pentru a apăra

interesele țării
Ansamblul calităților sale politice și 

organizatorice a determinat Comitetul 
Central al P.C.R. să-l investească cu 
cea mai înaltă răspundere in condu
cerea organizației comuniste de tine
ret. La sfirșitul anului 1939, intr-o 
casă conspirativă de la marginea 
Bucureștiului, tineri comuniști, de

semnați ca delegați de comitetele re
gionale de partid, au participat la 
Conferința de refacere a Uniunii Ti
neretului Comunist, a cărei dizolvare 
tn 1937 a fost apreciată de P.C.R. ca 
o gravă greșeală politică. Participant 
la lucrările conferinței și ales, la în
cheierea ei, membru al C.C. al U.T.C., 
tovarășul NICHIFOR STERE ne-a 
vorbit despre aportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la vasta activitate 
pregătitoare a acestui eveniment de. 
importanță deosebită in cronica luptei 
revoluționare a tineretului :

— Pe lingă sarcinile ce 11 reve
neau In cadrul comisiei de reorgani
zare a U.T.C. lâ jyyelul întregii țări, 
a prelugt «din mers» conducerea 
efectivă -a activității de reorganizare 
In ? Jcurești. Era prezent pretutin
deni : in sectoare, in celulele U.T.C. 
din fabricile mari, impulsionind efor
turile tinerilor cu inițiativa și ener
gia ce-i sint caracteristice. In acele 
luni, ca și in cadrul lucrărilor confe
rinței de refacere de la sfirșitul 
anului 1939, mi-am dat seama cu cită 
pricepere și consecvență acționa 
spre a transpune in viață orientarea 
trasată de partid. I s-a încredințat 
apoi sarcina de a prezenta referatul 
privind problemele organizatorice la 
conferința de reorganizare a Uniunii 
Tineretului Comunist și a fost 
desemnat în Secretariatul Comitetu
lui Central al U.T.C., calitate în care 
a condus efectiv activitatea organi
zației pină la arestarea sa tn vara 
anului 1940. în acea perioadă, in care 
guvernele dictaturii regale îmbinau 
politica de apropiere de Germania 
nazistă cu ingăduința manifestată 
față de grupările fasciste aflate in 
solda hitlerismului și cu înființarea 
primelor lagăre de concentrare din 
România, in care au fost internați 
sute de militanți comuniști, noi, ac
tiviștii U.T.C.-ului, am învățat de ia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu lecția 
vie a patriotismului faptelor.

In pofida varietății lor firești, episoadele rememorate de veterani al 
mișcării muncitorești care l-au cunoscut in acea perioadă de grele încercări 
evidențiază, ca trăsături caracteristice dominante ale activității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in anii tinereții, credința nestrămutată in triumful cauzei 
partidului, convingerea că nici un sacrificiu nu este prea mare pentru atin
gerea acestui țel. Omagiul adus dăruirii tinărului militant revoluționar în anii 
ilegalității se constituie Intr-un indemn adresat tinerelor generații de a 
urma acest model exemplar, asimilindu-și organic trăsăturile definitorii pen
tru profilul politico-ntoral al comunistului,

Tudor OLARU
_________________________________________________________

„TINEREȚEA REVOLUȚIONARĂ A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU" --------------------------------
Printre cărțile de căpătil ale 

virstei tinere, paginile dedicate 
celor ce și-au închinat viața și ac
țiunea idealului comunist, slujirii 
eroice a poporului, configurează un 
tezaur de conștiință și opțiune mo
rală care lnriurește profund asupra 
formării noilor generații de luptă
tori revoluționari. între aceste pa
gini, cele care evocă exemplaritatea 
unei biografii, care evocă tinere
țea celui mai iubit fiu al poporului 
nostru șl Îndrumător al tinerilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. se în
scriu in fondul de aur al simțirii 
vibrante, al dorinței de a-i urma 
luminosul exemplu, dorință pe care 
o trăiește fiecare tînăr comunist 
de astăzi. ■’ \

O amplă evocare, publicată tn 
lunile din urmă in ziarul „Scinteia 
tineretului", dedicată tinereții re
voluționare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a constituit un eveni
ment de presă cu puternic ecou in 
rindul cititorilor. Publicată acum 
în volum, această evocare, pătrunsă 
de tinerețea de spirit, de ce! mai 
înălțător romantism al faptelor, se 
constituie ca un mesaj pe care is
toria de peste șase decenii a Par
tidului Comunist Român il trans
mite către cei care, născuți în anii 
victoriei socialismului, sint chematt 
să ducă mai departe tezaurul de lu
mină, eroism și glorie al parti
dului.

Marea forță a acestei vieți, forță 
pe care lucrarea o subliniază preg
nant, constă in capacitatea popo
rului, a Partidului Comunist Ro
mân de a avea asemenea fii. de a 
crește asemenea luptători plini de 
abnegație, cutezători in gindire. ne- 
infricați in acțiune, exemple de 
dăruire și devotament pentru ca
uza celor mulți.

Aducind sub ochii tinerilor de azi 
file nestinse ale deceniilor care au 
premers victoriei revoluției, epocă 
în care s-a desfășurat și s-a Îm
plinit tinerețea revoluționară a 
marelui fiu ai poporului nostru, 
cartea — elaborată de dr. Olimpiu 
Matichescu — oferă cel mai bogat 
izvor de cunoaștere a tradițiilor 
mișcării revoluționare de tineret, 
de asimilare profundă a idealuri
lor pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a slujit cu patriotic 
devotament încă din fragedă 
tinerețe.

Eroul acestei țări care. încă la 
vîrsta de 13 ani intra in rindurile 
mișcării muncitorești. învestit as
tăzi de către partid, de către națiu
ne cu supremele răspunderi ale â- 
cestei. țări, poartă cu fiecare tinăr 
un dialog vibrant, angajant in fața 
istoriei.

îndemnurile, sfaturile conducăto
rului partidului, orientările trasate 
tineretului nostru comunist consti
tuie învățăminte fundamentale, in 

lumina cărora 'cresc și se afirmă 
noile generații. Cel pe care cu 
atita căldură tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ii numește „dragi prie
teni tineri" sint astăzi printre cei 
care dau viață. îndemnurilor sale, 
politicii clarvăzătoare a partidului.

Exemplul eroic al luptătorului neînfricat 
pentru triumful idealurilor comuniste

construcției socialiste și comuniste.
Padinile de istorie se succed 

înaintea ochilor noștri, purtind am
prenta luptei revoluționare a ma
selor, a partidului, a organizațiilor 
aflate sub înriurirea. partidului co
munist. în deceniul al patrulea, de
ceniu in care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu abia intra in adolescență, 
istoria marilor bătălii de clasă îi 
consemnează gindul și fapta în 
cele mai importante momente. Re- 
parcurgind aceste momente, sintem 
impresionați, pe lingă celelalte 

calități ale luptătorului revoluțio
nar tînăr, de marea sa capacitate 
de a înțelege sensul dezvoltării is
torice, de a prefigura imaginea vii
torului, căile de atingere a acestui 
țel. Marea sa dragoste pentru om. 
intransigența eroică in fața organe

lor de opresiune, înfruntarea fără 
șovăire a prigoanei, a proceselor, a 
doftanelor și a lagărelor de muncă, 
grija față de tovarășii de luptă, 
prețuirea pentru’ luptătorii cu ex
periență. temeinicele sentimente u- 
mane cimentate atunci față de. 
tovarășa sa de luptă, utecista 
Elena Petrescu (tovarășa Elena, 
Ceaușescu) conturează marea bogă
ție sufletească a Omului atit de 
drag, atit de stimat și de urmat.

Dincolo de expresia lapidară a 
actelor oficiale, de înscrisul docu- 

mențelor de partid din anii ilega
lității, dincolo de mărturiile celor 
care l-au cunoscut incă in acei ani, 
se desprinde din paginile cărții o 
biografie de excepție, viata unuia 
dintre marii fii ai omenirii din a- 
cest secol.

Păstrind continuu și profund le
gătura cu masele de muncitori și 
intelectuali, de meseriași și țărani, 
aflihdu-se mereu in primele rinduri 
ale luptei revoluționare, tinărul 
militant a dobindtt de timpuriu o 
mare experiență și un binemeritat 
prestigiu. Momente impresionante 
redau atmosfera premergătoare ul
timului război mondial, acțiunea 
antifascistă menită a salvgarda li
bertatea. independența și integri
tatea țării. Neuitatul 1 Mai 1939, 
ampla activitate în vederea orga

nizării muncii în condiții de con
spirativitate, multiple sarcini înde
plinite pe linie de tineret și pe 
linie de partid au conturat tot mai 
pregnant figura unui conducător 
demn al clasei muncitoare, a unui 
adevărat luptător comunist, a unui 
mare patriot, dotat cu o extraordi
nară tărie de caracter, cu neclin
tită, încredere in triumful cauzei 
revoluționare.

Parcurgem cu emoție filele aces
tei cărți cu sentimentul că pentru 
tinăra generație nu există ideal 
mai scump decit acela de a urma 
pilda acestei vieți de lumină. Isto
ria a împlinit ceea ce conștiința, 
inima unui tînăr fiu al partidului, 
al poporului au sintetizat și .prefi
gurat cu atita putere. Trăim acum 
momente de aleasă Împlinire. A- 
vem in față noi culmi de cucerit, 
noi bătălii, noi ctitorii de edificat. 
Ne însuflețesc cuvintul și fapta ce
lui care, cu profunda sa omenie, cu 
pilduitoarea sa bărbăție si abnega
ție. se află in fruntea noastră, a 
tuturor. Iar în acest continuu mers 
înainte, un puternic ecou are și va 
avea in inima tineretului gîndul 
scris, in primul număr legal al zia
rului „Scinteia", din 21 septem
brie 1944, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Tineretul este viitorul 
unui popor, spre el iși îndreaptă 
privirea și speranța toți oamenii de 

știință $1 politici. Cu energia și en
tuziasmul său tineretul este o forță 
creatoare, care pusă in serviciul ști
inței și progresului poate da un 
ajutor prețios pentru dezvoltarea 
economică, socială, politică și știin
țifică a unui popor".

Peste vreme, istoria confirmă pe ; 
deplin aceste cuvinte înscrise pe o 
filă de ev nou in istoria româ- t 
nească. Stă în puterea oamenilor să 
Înfăptuiască ceea ce partidul, po
porul, prin gindul și fapta exem
plară a celui mai bun din fiii săi, 
au gindit, au proiectat și au pro
movat cu exemplară abnegație. I 
întru gloria și fericirea acestei . 
eroice națiuni.

Reparcurgem cu aleasă trăire ' ,n 
paginile acestei cărți moment «*  
cheie, momente cu profundă s»*'* 1’* 
nificație, menite să poarte p^ste 
vremuri un amplu dialog cu t< H ce 
înfăptuiesc tinerii de azi — pe nu’’ 
rile șantiere, in uzine și laboratoare, - !
tn agricultură. în școli, in facultăți. I 
tn lumea artelor și a relațiilor inter- I 
umane. Adinca cinstire, omagiul 
tineresc pe care fiii tării de toate 
virstele îl aduc celui al cărui destin 
se contopește cu însuși destinul 
patriei de astăzi se împlinesc în 
hotărirea fermă de a urma neabă
tut politica partidului.

Mihai NEGUIESCU .
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Ileana Vornicu, de toți cei care

„Prăpastia
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Un strămoș 
din... neolitic

Vă rugăm să priviți Cu aten
ție această imagine, care repre
zintă un cap de om stilizat. 
Prima întrebare : pe ce a fost 
„conturat" ? Pe o rocă tare, 
cristalină. A doua : unde a fost 
găsit ? In piriul Nlculina, de pe 
hotarul satului Sărata, aparțl-
nind de comuna Scorei, județul 
Sibiu. A treia : cine l-a desco
perit ? L-au descoperit elevii 
Scolii generale din Scorei, mem
brii cercului de istorie „Prie
tenii muzeului". A patra : de 
cînd datează ? Aici, e aici ! Ne 
răspunde profesorul Gavril Po
pa din Scorei : „Datează din 
neolitic". Tot el ne mai pune o 
întrebare : „Nu-i1 așa că dacă 

mai cu atenție acest stră
moș neolitic, seamănă Cu o- 
mulețul ■frttyGoP0 invers ?

Pină cind ^ecialiștU vor afla 
răspuns la ali^J-ntrebări iscate 
de această descojhirire, să no
tăm că la muzeul șc&ii din sco
rei se află și alte ve^Aaii ' 
neolitic, intre care ciocS\l 
piatră bine șlefuite și un \ 
raș perforat, descoperite in tm», 
eași zonă de aceiași elevi.

Inaintind pe firul unui piriiaș 
cu apa cristalină, la numai pa
tru kilometri depărtare de Zăr- 
nești-Brașov, in fața ochilor iți 
apare, deodată, o uriașă despi- 
cătură drept in inima muntelui, 
de o rară și sălbatică măreție. 
Este „Prăpastia Zămeștilor", cu 
nimic mai prejos decit Cheile 
Turzii sau Cheile Bicazului, dar 
mai puțin cunoscută, admirată. 
Desplcătura în miezul*  muntelui 
este atit de ingustă, incit dru
mul cu greu reușește să se 
strecoare printre pereții de stân
că dăltuiți de milioane de ani 
de apele firavului piriiaș. Veri
tabil monument al naturii, 
„Prăpastia Zămeștilor" iși aș 
teaptă iubitorii de frumos s- 
admlre, dar s-o și ocrotească.

Porumb 
de primăvară

Deși mai sint încă „petice" de 
zăpadă în „Țara de Sus" a Su
cevei, există aici un loc unde 
porumbul crește „ca din pămint" 
și se apropie acum de maturi
tate. Aceasta se întâmplă la 
„Casa de vegetație" a Stațiunii 
de cercetări agricole din Sucea
va, unde s-a reușit să se obțină 
două „generații" de porumb in- 

an. Spunem „generații" și 
tcolte, pentru că, practic, 
ocesul de ameliorare a so
rt ceea ce ar trebui făcut 
tru ani se realizează acum 
> In doi ani, scurtindu-se 
■ drumul de la cercetare la 

ție. Plantele sint ingriji- 
șupravegheate cu pricepere 
licatețe de cercetătoarele 
Reibuc, Mariana Anghel, 

’re, tehniciană Sanda Sasu, 
antele Otilia Bodnariuc șiI

t ____  . .... .
își doresc ca rezultatele obținu
te sub cupola de sticlă să 

' amplifice, sub cerul liber, 
cultura mare.

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Sctnteii

Patrie — acest cuvînt 
străvechi își are o- 
birșia in antichitatea 

latină și noi, românii, l-am 
păstrat cu sensul lui pro
priu ca definind țara, locul 
de care sintem legați su
fletește, unde ne-am năs
cut noi și părinții noștri. 

Pe aceste meleaguri au 
trăit, au luptat, au muncit 
străbunii și le-au înfru
musețat după sufletul: lor. 
Cetăți și monumente isto
rice ne stau mărturie nouă, 
astăzi, mesaj al epocilor 
trecute. Voroneț sau Suce- 
vița. Miorița sau Meșterul 
Manole ne vorbesc tocmai 
despre această frumusețe 
spirituală a unui popor 
talentat cum e poporul 
român.

Oamenii care au iubit 
aceste locuri, cu munții, 
apele și tot peisajul româ
nesc, le-au apărat de duș
mani, păstrindu-și ființa 
națională și construind lă
cașuri de cult și cetăți. Ei 
sint eroi de fapte mari, pe 
care le-au trecut în legen
dă, în mituri ; mituri ce 
din adîncul timpului poar
tă definirea noastră ca 
popor...

Faptele de vitejie ce-au 
fost cintate, așa precum 
poporul nostru știe, s-au 
transmis ca un ecou peste 
timp in acte de cultură, 
de viață spirituală.

Din cele mai îndepărta
te epoci strămoșii noștri 
au pus cîte o cărămidă la 
construcția tezaurului cul
tural de astăzi. El a fost 
adunat în timp și spațiu 
pe acest pămint pe care 
existăm din timpuri stră
vechi și ceea ce formează 
nota specifică a acestor 
valori culturale nu se poa
te confunda cu a altor po
poare. Originalitatea moti
velor geometrice din arta 
populară ajunsă la o înal
tă sinteză a simbolurilor, a 
sensurilor, ca și șlefuirea 
cuvintelor din minunatele 
noastre balade, ne-o con
firmă.

TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE
care sint ale timpului nos
tru, in ceea ce spunem și 
cum spunem, despre via
ța și faptele oamenilor zi
lelor noastre, cu patosul și 
romantismul revoluționar, 
pe drumul împlinirilor so
ciale, acestea sint proble
mele noastre.

Tot din același sentiment 
de dragoste de țară, ca ar
tiști ne simțim datori, ba , 
chiar responsabili pentru 
ceea ce făurim, de mersul 
creației plastice, de buna 
ei desfășurare și dezvolta
rea pe linia moștenirii 
străvechi. în acest 
arta românească va 
o formă proprie, va fi o 
verigă strălucitoare in lan
țul comorilor lumii, o ve
rigă de neconfundat.

Brâncuși e socotit pă
rintele sculpturii moderne. 
El a dus și a impus pe

fel 
avea

cînd artistul vorbește un 
limbaj pe care privitorul îl 
înțelege cu mintea și cu 
sufletul.

Vezi opera, dorești s-o 
revezi, o descoperi și gin- 
dești la ea ca la un întreg, 
în care cuprindem măies
trie artistică, tehnică, sen
sibilitate, mesaj. Nu defal
căm aceste elemente fiind
că, luate separat, ar fi pri
vate de colaborarea lor Ia 
determinarea întregului, a 
operei propriu-zise.

Dar acest rol de a anali
za o manifestare artistică 
este în general al critici
lor de artă, pe care-i do
rim mai personali, 
vreau să 
Avem critici, 
artă și cultură ----
să vorbească cu discernă- 
mînt și să cîntărească va
lorile. Am dori să-și spu

Nu 
generalizez, 
oameni de 
care știu

Opinii
de Gabriela MANOLE ADOC

plan internațional elemen
te din arta noastră popu
lară și chiar din mitologia 
poporului nostru. Ce este 
o pasăre măiastră ? Un 
mit ? Noi, românii, avem 
basme minunate, printre 
care „Pasărea măiastră și 
merele de aur". Brincuși a 
transpus 
măiastră în forme, volume 
pe care 
valențele mitului, in 
noi tălmăcim idei' îndrăz
nețe — ideea cutezanței, a 
zborului, a dinamicii. în
suși faptul că inspirația 
lui a pornit de la stîlpul 
casei natale exprimă dra
gostea de țară, de creația 
poporului.

nă cuvîntul. Să se facă 
auziți mai răspicat.

Cred că-n acest fel vor 
contribui, cu profesionali- 
tatea reală, la abordarea 
critică a operei de artă, la 
afirmarea adevăratelor va
lori.

această pasăre
le-a învestit cu

care
Istoria artelor prezin

tă perioade ce se 
diferențiază intre ele 

prin elementele noi pe care 
artiștii le-au găsit repre
zentative 
pectivă. 
deosebit 
sivitatea 
formelor, 
merarea 
lor, dar

Ca artiști români con
temporani ne aple
căm cu dragoste și 

admirație spre cunoașterea 
și îmbogățirea, in spiritul 
specificității lor, a valori
lor culturale ale trecutului, 
cu noi elemente, cu noi 
creații care să rămină, 
pentru urmași, mărturie a 
dragostei noastre, a celor 
de azi pentru tot ce-i po- 

. zi tiv și pentru tot ce fău
rim în acest elan construc
tiv, caracteristic marilor 
prefaceri sociale pe care le 
trăim, pentru binele țării, 
pentru prosperitatea ei. 
Ceea ce adăugă/n sau vom 
adăuga patrimoniului cul
tural național, opere ce se 
înscriu pe linia tradiției 
românești îmbogățite 
elemente ce înnoiesc

taurant, diferite unități 
comerciale și de pres
tări servicii, o agenție 
de turism. De o concep
ție îndrăzneață, sala 
polivalentă de la me
zanin este construită pe 
grinzi dintr-o bucată 
cu deschiderea de 18 
metri între stilpi și 
poate fi Împărțită 
printr-un perete-corti- 
nă pliabil, pentru a 
permite fie vizionări 
de filme pe întregul 
spațiu, fie desfășura
rea concomitentă in 
cele două comparti
mente a unor mani
festări diferite : con
ferințe, prezentări de 
modă etc. Hotelul dis
pune de o piscină a- 
coperită, avind drept 
anexe saună, săli de 
tratament și gimnasti
că. iar in curtea inte
rioară de un alt bazin 
descoperit și 
subteran, 
de clădiri 
termică 
care sint 
stalațiile 
abur, ventilație, frigo- 
tehnice și rezervorul 
de apă potabilă. Alte 
echipamente ultramo
derne, cum sint siste
mul de televiziune cu 
circuit închis, de reți
nere a locurilor prin 
telex, poșta pneumati
că atestă înaltul grad 
de dotare și multi- 
funcționalitatea aces
tui complex hotelier, 
care poate rivaliza cu 
oricare construcție și

parcaj
Ansamblul 

are centrală 
proprie, in 
cuplate în
de căldură.

cu . 
-9>

Artiștii reprezintă spi
ritualitatea creatoa
re in tot ce are mai 

bun poporul in suflet, în 
aspirații, în muncă și-n co
munitatea socială,

Și-atunci cui ar servi o 
operă pe care n-o înțelege 
nimeni ? Uneori, colegi de 
breaslă sîntem puși in si
tuația de a ne exprima o- 
pinia in expoziția altui co
leg. Dar ce poți spune cind 
dintr-o singură privire ai 
văzut toată expoziția și 
nu dorești s-o mai revezi ? 
Nu mai ai nimic de desco
perit, nu e firească, nu se 
adresează sufletului și nici 
rațiunii. Vrea să fie un 
„șoc" și atit.

Artistul a adus în acest 
caz ceva nou, durabil ?

Emoția artistică este o 
stare pe care nimeni n-o 
poate descrie, dar o poate 
trăi în fața operei de artă. 
Numai atunci cind această 
stare te prinde, te capti
vează, atunci trăiești emo
ția artistică : și o trăiești

găsit repre- 
pentru epoca res- 
„Stilurile" s-au 

expre- 
sau a 

fie prin aglo- 
sau simplificarea 
ceea ce a rămas 

‘ pe tot parcursul timpului 
a fost aceeași sursă de 
inspirație — omul și na
tura. în secolul nostru nu 
mai putem vorbi de un stil, 
fiindcă el nu există. Exis
tă o multitudine de stiluri, 
dorința de a fi originali de 
‘ i un deceniu la altul, de 

un an
! poate, 
i alta. 
Această 

ginalitate 
un mers

De ce ne place arta nai
vă ? Artiștii naivi au ceva 
de spus, sint sinceri cu ei 
și nouă ne sint dragi poa
te chiar numai pentru a- 
cest motiv.

Ca 'artiști plastici avem 
nenumărate forme de a ne 
exprima sentimentul pa
triotic in profesiunea pe 
care ne-am ales-o, fără a 
fi exclusiviști față de ade
văratele 
tindeni, 
du-ne 
„isme".
mal constituie noutăți

la 
la 
se 
la

la altul și, dacă 
de la o expoziție
goană după ori- 
exprimă ea oare 
firesc al artei ?

valori de pretu- 
dar nici făcin- 

ecoul diferitelor 
care de mult nu 

în

lume. Important e ca re
zultatul muncii noastre să 
răspundă exigențelor artei, 
să fim 
venim 
Numai 
noastre 
și o modală. Publicul 
este refractar fn a primi 
noul cind prin acesta ar
tistul are ceva de spus, de 
comunicat.

Conducerea de partid și 
de stat a inițiat concursuri 
republicane in vederea se
lecționării celor mai 
prezentative proiecte, 
să răspundă comenzii so
ciale pentru cinstirea ma
rilor fapte și figuri 
toriei noastre. Din 
sentiment — cred 
poate spune — de 
tism, nu ne putem 
te „demitizărl" ale 
najelor istorice sau ale eroi
lor pe care societatea din 
care facem parte ii cinsteș
te cu venerație. Nu ne 
putem permite ca în nu
mele așa-ziselor „căutări 
creatoare" să-i reprezen
tăm intr-o viziune foarte 

. particulară, schematic, „de- 
mitizat".

Nu putem propune pu
blicului orice îndrăzneală 
pe care fantezia a creat-o. 
Nu putem să nu fim atenti 
la personalitatea eroului, 
la epoca in care a trăit, la 
descrieri existente și la 

. semnificația pe care în
treaga lui activitate o are 
pentru istoria noastră.

E de datoria artistului și 
a criticii să dea dovadă ae 
putere de. apreciere a 
măiestriei artistice, a for
ței de expresie, a mesaju
lui. Toate acestea sint pro
bleme grele, mai ales cind 
vii cu ele in fața publicu
lui spre apreciere.

In epoca noastră, socia
listă, prin grija conducerii 
de partid și de stat, a pre
ședintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tot 
cuprinsul patriei s-au ri
dicat numeroase lucrări de 
artă monumentală și mo
numente. Avem deja rea
lizate opere care încunu
nează idealurile societății 

. noastre de libertate și in
dependență.

Avem monumente închi
nate în semn de omagiu 
mărețelor figuri ale dom
nitorilor români, ce au 
lupt*at  pentru independen
ță. și unitate statală, pen
tru unitatea și permanența 
pe acest pămint, lucrări iz
vorî te din dragostea pen
tru țața pe care-o iubim 
și o dorim mereu mai bo
gată si mai frumoasă. Dar 
in fața noastră, a creatori
lor, stau în continuare sar
cini care ne onorează și 
față de amploarea cărora 
se cere in permanență simț 
de răsp’undere. muncă și 
talent.

conștienți 
și unde 

astfel 
voi’ avea

de unde 
mergem, 
căutările 
un sens 

nu

re- 
care

ale is- 
același 
că se 
patrio- 
permi- 
perso-

hotelier „International
milară din străinătate 
Nu numai in această 
privință, ci și a con
fortului și finisajelor 
din spațiile comune și 
cele de cazare. Con
ving de acest adevăr 
faptele, construcția în
săși realizată pe baza 
unui proiect ‘ întocmit 
de arh. E. Cosmatu, 
șef de proiect. în cola
borare cu arh. N. Teo- 
dorov din secția a V-a 
a Institutului 
iect“-Bucttrești. 
taurantul cu ‘ 
locuri 
cu 
se 
în 
pe 
municind 
află piscina acoperită, 
unde se execută in 
momentul de față lu
crări pregătitoare in 
vederea montării pla
fonului de aluminiu. 

• Deasupra restauran
tului e sala poliva
lentă, cu o capacitate 
de 500 de locuri, ce va 
fi placată cu materi
ale /onoizolatoare și 
înzestrată cu aparatu
ră de proiecție și de 
traducere simultană in 
mai multe limbi. Foa
ierul amplu și spațiile 
vaste de la mezanin, 
frumos decorate, vor 
fi destinate pentru a- 
menajarea unor expo
ziții de mostre. Tot pe 
acest nivel vor fi găz
duite mai multe agen
ții comerciale. Prin 
parter și mezanin se 
va ajunge in orice 
punct de funcționali-

„Pro- 
Res- 

400 de 
se prelungește 

o terasă de unde 
accede la piscina 

aer liber. Aproa- 
de aceasta și co- 

cu ea se

4

A

tate al hotelului, 
căm la etaj, unde 
fost complet termina
te citeva mcăperi-eta- 
lon. Tapetele, moche
ta, mobilierul furniru
it cu lemn de mahon, 
cuverturile de pe pa
turi. perdelele, nelip
sitele vaze cu flori, 
totul degajă bun gust, 
confort, grijă pentru 

. asigurarea unei ambi
anțe plăcute.

Tot ceea ce 
poate vedea aici, 
aceste șase variante 
de camere, de la clan
țele ușilor pină la a- 
paratele electronice, 
realizate in exclusivi
tate de industria noas
tră de profil, ne-a a- 
părut nu doar ca sim
ple etaloane pentru 
ghidarea beneficiaru
lui in amenajarea in
terioarelor, ci ca ade
vărate mostre ale pro
ducției românești de 
mobilă, covoare,'texti
le, decorațiunl, insta
lații, aparatură elec
tronică. Ele vor con
stitui in ochii oaspeți
lor străini ai hotelu
lui — turiști, repre
zentanți ai unor agen
ții comerciale și în
treprinderi industriale, 
oameni 
ș.a.m.d. 
punct 
despre 
tră in general și mă
iestria 
înălțat-o cu 
și cunoștințele lor la 
nivelul la care se si
tuează 
lume.

Ur
au

se 
în

de cultură
— un prim 

de referință 
industria noas-

celor ce-au 
talentul

Costin CAZABAN

CINTARE ROMÂNIEI"
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Cristian 
estompat 

presupusa 
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evidențiindu-i

Tihon

nostru 
a

a problemelor 
ceea ce s-a 
In acompania- 

realizat de 
Brâncuși in

optim. intr-o

„TINEREȚE

Lucrări de Gabriela Manole Adoc

CONCURS
Concursul- pe bază de buletine 

„Fondul păcii' 
TRTBUTIA 
FĂURIREA
PĂCII, MAI BUNE ȘI MAI 
DREPTE. FĂRĂ ARME ȘI 
FĂRĂ RĂZBOAIE" se află in 
plină desfășurare, bucurîndu-se 
de o largă popularitate in în
treaga tară.

Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii reamintește ce-

cu1 tema „CON-
ROMÂNIEI LA
UNEI - LUMI A

lor interesați că data fixată 
pentru închiderea concursului 
este 30 aprilie 1982. Buletine de 
concurs mai pot fi procurate de 
la comitetele județene, munici
pale și orășenești de luptă pen
tru pace, de la instituții și or
ganizațiile de masă. Tragerea la 
sorți a premiilor oferite concu- 
renților care au dat răspunsuri 
exacte la întrebări va avea loc 
in prima parte a lunii iunie.

Hrennikov
Cristian

Tradiția invitării 
compozitorilor să par
ticipe la edificarea 
publică a uneia din 
operele lor, fie ca in
strumentiști, fie ca di
rijori, consemnează 
momente de vîrf ale 
vieții noastre muzica
le, mai ales între cele 
două războaie, cind 
obiceiul era mai răs- 
pindit in toată lumea, 
și cind au venit la noi 
să-și prezinte creația, 
intre alții, Vincent 
d'Indy, Igo’r Stravinski, 
Richard Strauss, Mau
rice Ravel. La aseme
nea precedente ilustre 
ne-a dus gindul, corn-' 
parativ, cind. într-un 
simfonic al Orchestrei 
Radioteleviziunii. diri
jat de Cristian Brân
cuși, la pian a apărut, 
pentru partitura solis
tică a celui de-al doi
lea Concert al său, 
compozitorul sovietic 
Fihon Hrennikov, per
sonalitate cu valoare 
cunoscută, intim legat 
de evoluția componis
ticii sovietice in ulti
mele decenii.

Tihon Hrennikov 
este, inainte de toate, o 
apariție pianistică de
gajată, dezinvoltă, 
virtuoză, deosebit de 
mobilă, și, intre in
terpret și creator, ca 
laturi ale aceleiași 
naturi muzicale, există 
un grăitor paralelism. 
Căci și componistica 
sa este degajată, volu
bilă, sigură pe efecte, 
necantonindu-se in
tr-un stil anume, căci 
nreocupările formale 
sint, lăsate in urmă de 
avintul exprimării, de 
caracterul direct al ex
presiei. In Concertul 
nr. 2 pentru pian și 
orchestră pianul are 
un roi de mare stră
lucire, un nedezmin
țit dinamism, creio- 
nind „din mers" ima
gini sugestive, insce- 
mnd conflicte pentru a 
le rezolva apoi mește
șugit. Marca distinsu
lui nostru oaspete s-a 
evidențiat cu convin
gătoare forță în acest 
opus stenic, robust, de 
o tehnicitate compo
nistică ireproșabilă.

întreg concertul, de
altfel, a fost bine așe
zat pe o temeinică re
zolvare 
tehnice, 
vădit și 
mentul 
Cristian 
mod
comunicare vie, imagi
nativă, cu solistul com
pozitor.
Simfoniei 
ford" de 
Piesă de 
dirijorală,
simptomatică 
disponibilitățile artis
tice și înțelegerea sti
listică ale tînărului șef 
de orchestră. în apa
rițiile sale bucurește-

Realizarea 
nr. 92 „Ox- 
Haydn, ca 
desfășurare 

ni se pare 
pentru

Brâncuși
Cristian Brâncuși 

repertoriul 
lucrări de

ne, 
alege din 
universal 
substanță, uneori mai 
puțin cintate (ne amin
tim de Simfonia a V-a 
de Mendelssohn-Bar- 
tholdy), in stiluri dife
rite, probîndu-și astfel 
in fața publicului dis
ponibilitatea, registrul 
interpretativ ce se 
sprijină pe cunoașterea 
particularităților 
torice și pe 
specificului 
nilor.

în Haydn, 
BrânCuși a 
verva și 
„naivitate" a 
clasic, 
darul melodic deose
bit, aproape vocalita- 
tea unor enunțuri (in
troducerea la partea

I), ceea ce îl prezin
tă pe compozitor ca 
precursor al romantis
mului. al lui Schu
bert sau chiar Men
delssohn de tinerețe.

în deschiderea con
certului, lucrarea Im
provizații dramatice I 
de Irina Odăgescu-Țu- 
țuianu, din nou o op
țiune dirijorală pe 
care trebuie să o con
siderăm elocventă. 
Acumularea de expe
riență dirijorală la 
Cristian Brâncuși- își 
spune 
căci.
textul 
spusa 
rosti 
prin 
grupului de instrumen
tiști care, dealtfel, i-a 
răspuns cu toată țon- 
vingerea și compe
tența concertistică, de 
atîtea ori probate.

șl aici cuvîntul, 
odată asimilat 
in litera și în 
sa, ea îl poate 
cu autoritate, 

intermediul

Roncea,
Rudin,

Ion Ivan 
Alexandr 
Horia Andreescu

Este îmbucurător de 
constatat că tinăra 
generație preia nobi
lele idealuri ale înain
tașilor promovind in 
/ăiile de concert clin 
țară sau de peste ho
tare valorile semnifi
cative ale creației 
noastre autohtone. Iar 
atunci cînd opusurile 
majore ale acesteia 
pătrund în repertoriul 
formațiilor sau inter- 
preților de peste ho
tare se poate vorbi de 
impiiniri cu largi per
spective ale vocației 
universale a creației 
noastre. Este îmbucu
rător de observat că 
o personalitate de 
pregnanța celei a har- 
pistului Ion Ivan Ron- 
cea este capabilă să 
stimuleze interesul 
creatorilor noștri față 
de un instrument u- 
tilizat în special cu 
rol pitoresc-coloristic 
in ansamblul orches
tral. Exploatarea ex
haustivă. la cotele u- 
nei inteligențe ferme 
și sensibile, a resur
selor instrumentului 
său, s-a realizat in 
pagini de special in
teres componistic da
torate lui Dumitru 
Capoianu sau Ulpiu 
Vlâ’d; alături de a- 
cestea, lucrări din re
pertoriul, vechi, prelu
crări după loan Căia- 
nu sau lucrări con
temporane aparținînd 
Feliciei Donceanu și 
lui Carmen Petra, au 
configurat programul 
primului recital de 
harpă dedicat în în
tregime creației noas
tre, pe care l-a găz
duit Ateneul Român.

Foarte tinărul vio
loncelist sovietic, 
lexandr

oaspete îndrăgit 
apariții anterioare 
publicul
concert. — a ciștigat 
indiscutabil un loc a- 
parte în prețuirea 
noastră, in egală mă
sură și prin include
rea în repertoriul său 
a concertului de Ana- 
tol Vieru. atit la 
București, cit și la 
Ploiești in compania 
orchestrei filarmonicii 
din localitate, condusă 
de tinărul dirijor Ho
ri;} Andreescu. Inter
pretul oaspete a pro
bat o matură pătrun
dere a substanței mu
zicale a lucrării, de un 
subtil specific națio
nal ; vibrația poetică 
a tensiunii interioare 
se traduce la Rudin 
printr-un subtil dar 
atent control al tonu
lui de mare noblețe și 
generozitate a expre
siei.

Este un aspect pe 
care colaborarea cu 
dirijorul Horia An
dreescu l-a luminat in 
chip deosebit.. Și, 
aceeași ordine 
idei, să reținem că 
nărui nostru șef 
orchestră a ințeles 
onoreze personalitatea 
marelui nostru muzi
cian, dirijor și com
pozitor care a fost 
Constantin Silvestri, 
interpretind, din crea
ția sa, în programul 
concertului pe care 
l-a susținut de cunnd 
la Geneva, in compa
nia ansamblului ca
meral „Colegium Mu- 
sicum Academicum", 
o pagină de autentică 
vervă sonoră, scrisă 
pentru orchestră de 
coarde.

7

CAIETUL DE CULTURA TEATRALA" AL NAȚIONALULUI IEȘEAN
» «

Rudin
Dumitru
AVAKIAN

„Arlechin" este „Caietul 
ie cultură teatrală" editat 
de secretariatul literar al 
Teatrului Național „Vast- 
le Alecsandri" din Iași. La 
apariția lui, de mai bine 
de trei ani, oamenii de li
tere și teatru din „casa lui 
Alecsandri" (Val Condura- 
che și Mircea Filip) cola
borează fructuos, pe ur- 

‘ mele tradiției exemplare, 
cu universitarii ieșeni, in 
majoritate reprezentanți 
al generațiilor mai tinere 
— oferind încă un argu
ment cu privire la valori
le intelectuale actuale ale 
lașiului și contribuția ve
chii cetăți de scaun, la în
florirea de azi a vieții cul
turale a țării. Beneficiind 
de o frumoasă, atrăgătoa
re prezentare grafică, „Ar
lechin" reține prin origi
nalitatea și calitatea con
ținutului său, prin bogă-

șifie . 
tulat 
impune 
clară și solidă, 
la mai flecare număr, dar 
mai ales in ansamblu, răs
punde, deci, unei necesi
tăți spirituale reale.

Parcurgînd. „Arlechin" 
afli, intr-o grupare siste
matică, prețioase Inițieri 
in arta teatrală a secolului 
nostru (de la Artaud la 
Brecht, de la Strehler, la 
Bob Wilsoh, de la comedia 
dell’arte ori arta spectaco
lului italian actual 
poloneză), găsești 
mente inedite de 
literară și teatrală 
derațiile lui George Căli- 
nescu și Petru Comarnes- 
cu despre autori univer
sali, teoriile lui Ingarden), 
competente incursiuni în 
universul problematic și 
estetic Moliere,

varietate. 
modest 

prin

Căci, inti- 
„calet", el 

conce pția 
sesizabilă

la cea 
docu- 

istorie 
(consi-

Shaw, O’Neill. Tennessee 
Williams. Beckett, Pinter, 
Ionescu. De o atenție spe
cială s-a bucurat in revis
ta ieșeană Teatrul politic 
(capitolele: relația dramei 
cu istoria, teatrul revolu
ției, teatrul document, 
protestatar; teatrul ca pro
pagandă). Biblioteca „Ar
lechinului" are meritul de 
a tipări interesante texte 
inedite pentru noi, scrise 
de Zuckmayer, Pinter, 
Balducci, Gombrowicz, 
Dario Fo, ilustrind aceeași 
generoasă deschidere, dar 
și competentă in alegerea 
valorilor reprezentative 
ale dramaturgiei europene 
și mondiale; și nu numai: 
publicarea piesei „Regina 
Iocasta" a lui Constantin 
Zărnescu afirmă, odată cu 
un nou dramaturg, o cer
tă valoare < literară.

Se cuvine salutată

deosebire orientarea „Ar
lechinului", orientare vi
guroasă mal ales in ulti
mele sale apariții, 
(13-14-15) spre dramatur
gia și arta românească. 
La materialele mai vechi 
despre Caragiale. Emines- 
cu, Camil Petrescu, D. II. 
Popescu și Horia Lovines- 
cu, ori la interviul cu Li- 
viu Ciulei și Călin Flo
rian, acestea adaugă ma
siv interesante noi eseuri 
despre autorul „Scrisorii 
pierdute" și cel al „Actu
lui venețian", despre G. 
Ciprian, despre „Jocul 
vieții și al morții", despre 
Teodor Mazilu, Marin So- 
rescu, Aurel Baranga, Ion 
Băleșu, Romulus Guga. 
Mircea Radu lacoban, D. 
Solomon, argumentând vo
cația universalității li
teraturii dramatice și tea
trului românesc.

Bani ușori

Natalia STANCU
Aspect din noul cartier Oradea-vest

ușor au ars
în apărarea Sa, Inculpatul Lungu Ion a
— ... Rog să se rețină că paguba făcută 

întreprinderii de răcoritoare nu a fost pro
dusă cu intenție. Nu am vrut să ardă și 
gogoșeria, eu am vrut să dau foc numai 
florăriei mele.

Probabil că are dreptate. S-ar putea ca 
vîntul să fi întins limbile flăcărilor spre 
vecini. Dar ce demon al piromanilor l-a în
demnat pe L.I. să-și incendieze, cu riscurile 
respective, atelierul său din șoseaua Pante
limon nr. 6 ? Un loc a cărui producție — 
flori artificiale — o asociezi cu delicatețea, 
cu serenitatea, cu respectul interuman. 
(Despre frumusețea unora din aceste pro
duse s-ar mai putea discuta, dar ocupația, 
ca atare, e considerată în multe locuri ca 
O expresie a nobleței sufletești). Să fabrici 
o viață întreagă flori și la urmă să le pui 
foc, ca tilharii... !

... în aceeași noapte, L. I. a incendiat și 
ropria-i locuință, din str. Făinari nr. 21A. 
n timp ce pompierii alergau de la un si

nistru la altul, piromanul refuza cu osten
tație orice ajutor. Explicațiile date erau 
tot atit de stranii pe cit era și dubla fap-

tă. Cică, de cind a rămas văduv, nu mai 
scăpa de gură fiului vitreg : să-i dea și 
să-i deș Încă 80 000 de lei din averea ră
masă.

Cine să fie acest tînăr, cu apetit succe
soral atit de insistent ? Arhivele tribunale
lor ii conservă amintirea sub forma unui 
dosar „la iliciți". Se numește Lucian Ale
xandru, domiciliat în Șoseaua Pantelimon 
nr. 8 (vecin cu florăria deci, ceea ce su
gerează că vîntul n-a bătut în noaptea in
cendiului din direcția scontată). Ocupa o 
casă tip vilă, cu 11 încăperi; parchet, faian
ță, centrală termică proprie. Automobilele 
le schimba la acea dată cum schimbă alții 
pantofii. De muncit, a muncit mai mult 
cînd a fost obligat de justiție (condamnare 
cu executare prin muncă pentru conducere 
fără carnet). Confruntindu-se cu prevede
rile Legii 18/1968. și cercetatul, și părinții 
lui s-au zbătut să apere fiecare ban, să 
motiveze fiecare para. Tot s-a reținut un 
venit nejustificat de 155 855 lei.

învățat cu năravul banilor veniți de-a 
gata, căpătuitul fiu a pus piciorul in prag, 
cu pretenția să fie subvenționat in conti
nuare. Nu se gîndea că, oricind, poate moș
teni doar o grămadă de cărămizi arse. La 
rindu-i, exasperat de pornirile hapsîne ale 
urmașului, ințelegind tardiv cit de precară 
e fericirea banilor, educatorul, nechinuit 
nici el prea mult cu munca grea, a aprins 
cele două imobile cum ar fi aprins două 
țigări.

Interesant e tabietul, păstrat pînă la 
sfirșit, al insului cu buzunare bine căptu
șite : ca să provoace incendiile, L. I. s-a 

■ deplasstt de acasă pînă la atelier, și iar 
pină acasă, și iar înapoi... cu taxiul !

Lecția deschisa
Joi, săptămîna aceasta, s-a desfășurat la 

liceul industrial „Dimitrie Bolintineanu“ o 
„lecție" cu totul ieșită din comun, nepre
văzută în programa analitică. „Terna" — o 
incredibilă faptă petrecută acum trei luni ; 
„examinați!" — patru elevi de la alte licee 
și doi absolvenți ; „profesorii" — oameni 
în robă ; „notarea" — conform codului pe
nal. Ideea „lecției la fața locului" aparține 
conducerii Judecătoriei sectorului 5 și a 
fost binevenită ; ea a sunat ca un avertis
ment sever pentru adolescenții cu compor
tări îndoielnice, restabilind în bună 
și prestigiul școlii, afectat printr-o 
stupefiantă.

Totul a pornit de Ia o fată dintr-a
C. De mai multă vreme îl „făcea curte" 
Oprescu Marius, mecanic auto*,  de 19 ani, 
din Ferentari, văzut adesea în fața liceului 
cu „Renault“-ul său albastru. în toamnă a 
apărut ca rival un coleg de clasă, supra
numit Scuby. Marius șt cu Scuby au înce-

parte 
faptă

Xl-a

put să-și transmită reciproc amenințări. 
Primul, mai decis și cu o concepție or
ganizatorică mat amplă — are bacalaurea
tul luat — a convocat cinci haidamaci din 
„gașcă" (unul vopsitor de automobile și 
patru elevi de la alte licee, unul dintre ei 
halterofil) și, în așteptarea orei potrivite, 
au consumat o sticlă de lichior. îmbărbă
tați și îmbărbătîndu-se au trecut la acți
une.

Ora potrivită era... __ _
După ce a sunat de Intrare 
șase în școală (neinterpelați 
Cind pătimașul mecanic a 
ușa clasei a Xl-a C. privea 
incit plasturele de pe arcada 
rut unei fete bandaj de pirat, iar eleva de 
la tablă a scăpat creta din mînă. „Piratul" 
a zis. totuși, „sărut mîna" profesoarei șl, 
mai înainte ca dumneaei să se lipească Cu 
totul de perete, a întrebat : „Care ești 
Scuby, mă ?“

Scuby era chiar în banca întii. Primii 
pumni i-a primit inainte de a se ridica, 
iar ultimele „șuturi" — tocmai în fundul 
clasei. între timp, cei 33 de elevi și eleve 
priveau uluiți. blocați de complici cu ame
nințarea fermă : „Dacă mișcă vreunul, 
l-am terminat 1“

Cu această răfuială „amoroasă", lecția 
de matematică s-a terminat înainte de re
creație. Cealaltă „lecție", cea de dirigenție 
penală, s-a întrerupt și ea, pînă la judeca
rea recursului. (Deocamdată, Oprescu Ma-

ora de matematică, 
au intrat, tus- 
de nimeni 1). 
dat de perete 
atit de crunt, 
stingă i-a pă-

fost condamnat la 2 ani închisoare, 
inculpați — pe măsura aportului

■ după terminarea procesului, o ln- 
tot va rămîne deschisă pentru pe-

rius a ! 
ceilalți 
lor).

Chiar 
trebare 
dagogi : cu ce s-au ales acești șase huli
gani din numeroșii lor ani de învățămînt 
(nici unul nu a frecventat mai puțin de 8 
clase), dacă nici o clipă nu i-a înfiorat re
ținerea unui respect elemerțtar față de 
templul de lumină npmit ȘCOALA ?!

Din caietul 
grefierului

„In ziua de 15 septembrie, inculpata m-a 
lovit cu găleata plină cu prune, iar eu am 
fost nevoită să mă apăr cu mina goală".

(Din declarația părții civile in dosarul 
653/80 al Judecătoriei Sibiu)

„La gardul despărțitor dintre curțile 
noastre, fără să observ, piritul a făcut o des
chizătură, pentru ca găinile mele să poată 
trece in grădina lui, iar cind au trecut, le-a 
omorit".

(Din dosarul Judecătoriei Mediaș nr. 
3044/80).

Sergiu ANDON
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră cordial de felicitări pe 
care ni l-ați trimis cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Zilei independenței 
Republicii Socialiste a Uniunii Birmane.

împărtășind sentimentele dumneavoastră prietenești, vă transmit, de ase
menea, cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră, 
precum și pentru dezvoltarea continuă’ și prosperitatea Republicii Socialiste 
România.

U SAN YU
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Manifestări consacrate aniversării a 60 de ani 
de la crearea U.T.C. si a 25 de ani 

de la inființarea ll.A.S.C.R.
• In județul Cluj continuă să se 

desfășoare bogate manifestări politi
co-educative și cultural-artistice de
dicate împlinirii a 6 decenii de la 
crearea U.T.C. și a 25 de ani de la 
Înființarea U.A.S.C.R. Astfel, la Clu
bul muncitoresc al Combinatului me
talurgic din Cîmpia Târzii sute de 
oțelari au vizionat spectacolul cu su
gestivul generic „Tinerețea țării, ti
nerețea noastră", susținut de forma
țiile artistice ale unității. In muni
cipiul Dej a fost vernisată o expo
ziție de artă fotografică cu lucrări 
ale membrilor cercului foto al Clu
bului tineretului, inspirate din viața 
și munca tinerilor României socia
liste. Tinerii muncitori de la Com
binatul de prelucrare a lemnului din 
orașul Gherla au participat'Ja o dez
batere pe tema „60 de ani de la 
crearea U.T.C. — ani de profunde 
transformări în conștiința revoluțio
nară a tineretului patriei". Studenții 
Universității „Babeș-Bolyai" au luat 
parte la o masă rotundă, unde au 
fost dezbătute aspecte aie angajării 
studențimii clujene in mișcarea re
voluționară a U.T.C. și a U.A.S.C.R.

• „Tinerețea noastră — partidului 
datoare". Sub acest generic, in ju
dețul Prahova se desfășoară nume
roase manifestări cultural-educative. 
Din paleta bogată a acestora con
semnăm : faza județeană a concur
sului „File de luptă și de muncă a- 
vintată pentru triumful idealurilor 
comuniste", găzduită de Muzeul de 
istorie și arheologie din Ploiești, 
spectacolul omagial de la Muzeul Dof- 
tana precedat de expunerea „Dofta- 
na — școală de educație a militanți- 
lor comuniști șl antifasciști din țara 
noastră". Simpozioane avind ca te
mă „U.T.C. — 60 de ani de muncă 
și luptă sub steagul partidului" au 
avut loc la casele de cultură din Si
naia, Breaza, Azuga și Bușteni.

• La Casa științei și tehnicii pen
tru tineret din municipiul Rimnicu 
Vilcea s-a desfășurat etapa județea
nă a concursului gen „Cine știe, cîș- 
tigă" intitulat „File de luptă și mun
că avintată pentru triumful idealu
rilor comuniste". In aceeași zi, la 
Școala generală nr. 9 din Rimnicu 
Vilcea a fost organizat simpozionul

tv
PROGRAMUL 1^

8.00 Admiterea In învățâmîntul supe
rior tehnic și agricol (consultații)

8.40 Omul și sănătatea ■ Igiena per
sonală și călirea organismului

9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii

10*00  Viața satului

• GRUPURI COM
PACTE DE CLIMATIZA
RE. Pentru cabinele de co
mandă ale macaralelor, topito
riilor sau laminoarelor — unde 
personalul lucrează în condiții 
vătămătoare — firma Sulzer 
(Olanda) a definitivat grupuri 
compacte de climatizare, care, 
atașate prin procedee'simple, 
îndeplinesc diverse funcții, ca, 
de pildă, încălzirea, răcirea, 
uscarea sau filtrarea aerului — 
protejînd nu numai sănătatea 
muncitorilor, dar și dispozitivele

11.45 Lumea copiilor... tntr-un studio 
13,00 Telex
13.05 Album duminical
19.00 Telejurnal
19,25 „Cîntarea României*.  t)e pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Vrancea. Emisiune realizată 
in colaborare cu Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste

20,23 Film artistic: „Promisiunea*.  Pre
mieră pe țară

22.10 Telejurnal ■ Sport
22,30 Caruselul muzicii ușoare

„Drum de glorii". In localități urba
ne și rurale vilcene se desfășoară 
simpozioane. expuneri, dezbateri, 
mese rotunde pe probleme privind 
istoria mișcării revoluționare de ti
neret și aportul tinerilor la edifica
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România, precum și o 
suită de spectacole literar-muzicale 
omagiale, susținute de formațiile ar
tistice ale tinerilor din întreprinderi, 
instituții și școli.

• In județul Vrancea, la Focșani, 
s-a desfășurat sesiunea științifică 
avînd ca temă „Concepția P.C.R., a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind locul și 
rolul tineretului, al organizației sale 
revoluționare în viața social-econo- 
mică și politică a României socialis
te". Acțiunea a demonstrat, prin cele 
14 referate și comunicări, preocupă
rile tinerilor vxinceni concretizate în 
eforturi creatoare, conectate la ma
rele efort al țării pentru edificarea 
unei societăți înfloritoare.

• In așezămintele de cultură, tn 
școli, la locurile de muncă a conti
nuat, simbătă, în județul Bacău, se
ria simpozioanelor, expunerilor, me
selor rotunde pe teme legate de ac
tivitatea mișcării de. tineret din țara 
noastră, precum și desfășurarea unor 
spectacole cultural-artistice omagia
le. Dintre acestea consemnăm, în pri
mul rînd. lansarea albumului „Șta
feta muncii și creației tehnico-știin- 
țifice" — la care participă tineri mun
citori, ingineri, tehnicieni, economiști 
din întreprinderile municipiului Ba
cău, fruntași in întrecerea socialistă 
— și desfășurarea simpozionului 
avînd ca generic „Tineretul, partici
pant activ Ia reducerea consumuri
lor energetice", manifestare organi
zată la Combinatul petrochimic Bor- 
zești. La Comănești a avut loc o în- 
tilnire între generații, găzduită de 
clubul „1 Mai", sub genericul „De 
pe băncile școlii în amfiteatrele 
muncii". In comuna Podu Turcului 
a avut loc dezbaterea pe tema „Ti
neretul satului, puternic angajat in 
realizarea unei noi revoluții agrare".

(Agerpres)

PROGRAMUL J
13.00 Concert de prtnz
13.30 Arc peste timp în satul românesc: 

1907—1962—1982
14,1.0 Clubul tineretului
14.50 Desene animate
15.15 Teatru comentat : „Matca*  de 

Marin Sorescu. Premieră TV. A- 
daptarea TV și regia artistică : 
Dinu Cernescu

17,00 Serată muzicală TV : Muzica și li
teratura — Goethe

19.00 Telejurnal
19.25 Telerama
19.55 Serată muzicală TV (continuare)
21.15 Muzica și poezia care ne-au în

soțit istoria
21,33 Anunțuri și muzică
21,45 Șlagăre dansate
22,10 Telejurnal ■ Sport
22.30 Jaz de pretutindeni

LUNI, 15 MARTIE
PROGRAMUL 1

13.00 EmtBlune în limba maghiară
17.50 1001 de seri

ADUNARE FESTIVĂ 
consacrată aniversării a 25 de ani de la apariția 

primului număr al revistei „Viața • studențească"
Simbătă s-a desfășurat în Capita

lă adunarea festivă consacrată ani
versării a 25 de ani de la apariția 
primului număr al revistei „Viața 
studențească". La adunare au parti
cipat studenți și cadre didactice, 
activiști ai Uniunii Tineretului Co
munist și Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, re
dactori din presa centrală.

Tovarășul Petru Enache, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, a 
inmînat „Ordinul Muncii" clasa I. 
conferit prin decret prezidențial re
vistei „Viața studențească", cu pri
lejul aniversării.

în cadrul adunării festive au fost 
subliniate sarcinile ce revin presei 
studențești din indicațiile și orien
tările secretarului general'al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru implicarea mai hotărltă a re
vistei „Viața studențească" in mun
ca de îmbunătățire a activității Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România în direcția spo
ririi contribuției sale la formarea vii
torilor specialiști cu. pregătire su
perioară, la educația comunistă, re
voluționară a tinerei generații uni
versitare.

In încheierea adunării festive, 
participanții au adoptat, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, tex
tul unei telegrame adresate TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, în care se 
arată : „Vă încredințăm, mult iubi
te și stimate tovarășe secretar ge

Cu prilejul centenarului nașterii 
lui Nicolae Titulescu

La Academia „Ștefan Gheorghiu" 
a avut loc un simpozion dedicat ani
versării centenarului nașterii lui Ni
colae Titulescu. organizat de Institu
tul de științe politice și de studiere 
a problemei naționale' și Catedra de 
relații internaționale din cadru] Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu".

S-au evocat calitățile de mare di
plomat și personalitate prestigioasă 
a epocii sale, patriotismul său și con
tribuția pe care a adus-o Nicolae 
Titulescu la promovarea păcii și a- 
părarea principiilor dreptului inter
național.

Au participat juriști de renume, 
cercetători, cadre didactice, diplo
mat. activiș'ti de partid și de stat, 
studenți și cursanți.

★
Simbătă s-au încheiat lucrările se

siunii științifice omagiale consacrate 
centenarului nașterii lui Nicolae Ti
tulescu, sesiune desfășurată la Craio
va sub genericul „Pacea și colabo
rarea intre popoare, securitatea și 
independența națională, factori ho- 
tăritori ai progresului social".

18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Arc peste timp tn satul românesc: 

1907—1062—1902
20.43 Coruri celebre din opere și ope

rete
21,10 Cadran mondial
21.30 Roman foileton : „La Barraca". 

Premieră pe țară. Producție a Ra- 
dlotelevlziunli spaniole, ecranizare 
după romanul lui Vicente Blasco 
Ibanez. Episodul l

22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15.00 Cenacluri ale tineretului ,
15.30 Tinere talente ale liceului de artă 

„George Enescu"
16,05 Film artistic : „Promisiunea"
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20,20 La Început de săptămină
21.30 60 de ani de la făurirea U.T.C. 

Portretul • unei generații. Docu
mentar artistic

21.43 Gala gaudeamus
22,15 Telejurnal 

neral, că, însușindu-ne in întregime 
prețioasele dumneavoastră indicații, 
însuflețiți de generoasele aprecieri 
și indemnuri, de excepționalul dum
neavoastră exemplu de comunist și 
patriot, vom face totul pentru a ne 
îndeplini misiunea de onoare si răs
pundere ce ne revine ca activiști ai 
organizației de tineret, ca ziariști ai 
presei noastre comuniste, aceea de 
a fi mesageri ai cuvintului partidu
lui spre inima și conștiința slujito
rilor „Almei Mater", contribuind 
prjn scris la formarea lor comunis
tă, la angajarea unanimă a studen
țimii in efortul general al*  națiunii 
noastre pentru înfăptuirea obiecti
velor Programului Partidulili Co
munist Român, slujind cu devota
ment idealurile prin care România 
și-a dobindit o personalitate unică 
in comunitatea internațională, prin 
care Partidul Comunist Român, in 
frunte cu dumneavoastră,, iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
se află printre cele mai active forțe 
ale păcii și progresului in lume.

Participanții la adunarea festivă 
exprimă botărirea unanimă a tutu
ror tinerilor țării, in această perioa
dă premergătoare aniversării a 60 de 
ani de la crearea Uniunii Tineretu
lui Comunist și a 25 de ani de Ia 
înființarea Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, de a 
face totul pentru a fi la înălțimea 
înaltelor comandamente ale epocii 
istorice pe care o trăim, pentru a-și 
aduce o contribuție tot mai activă la 
înfăptuirea marilor obiective ale Pro
gramului P.C.R. — făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
inaintarca patriei spre comunism".

(Agerpres)

Timp de două zile, cadre didactice 
universitare din Craiova, București 
și Hunedoara, din alte localități, cer
cetători, juriști, istorici, muzeografi, 
reprezentanți ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, ai A.D.I.R.I., 
Direcției generale a‘Arhivelor statu
lui, activiști de partid și de stat au 
prezentat in plen și pe secțiuni mai 
mult de 40 de comunicări.

Relevind actualitatea multora din
tre ideile diplbmatului roman oma
giat, participanții la sesiune s-au re
ferit pe larg la principiile politicii 
externe românești, subliniind profun
dul său conținut științific, caracterul 
realist, activ și dinamic, la elabo
rarea și afirmarea căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, are contribuția decisivă.

★
La Muzeul Olteniei din Craiova a 

fost vernisată, simbătă, o expoziție 
omagială prilejuită de sărbătorirea 
centenarului nașterii lui Nicolae Ti
tulescu. (Agerpres/

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

16 și 17 martie, tn țara : Vremea va fi 
răcoroasă, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea .precipitații locale, sub formâ 
de ploaie, iar în zonele de ‘munte și. 
izolat, tn cele de deal și sub formă de 
lapovițâ și ninsoare. Vintul va sufla 
moderat, cu intensificări locale, mai 
ales tn estul țării. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 5 și 
plus 5 grade, iar cele maxime tntre 3 
și 13 grade. Trecător, in zonele depre- 
sionare și pe văi se va produce ceață. 
Iii București : Vreme relativ răcoroasă, 
cu cerul temporar noros, favorabil 
ploii, îndeosebi la Începutul intervalu
lui. Vintul va sufla moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse tntre 
zero și 3 grade, iar cele maxime tntre 
8 șl 12 grade. (Corneliu Pop, meteoro
log de serviciu). )

z *-------------------- —

Relatdri ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

B La Cernavodă a intrat în pro
ducție prima fabrică din țară pen- 
tru producerea cherestelei din lemn 
de plop, provenit de Io exploata- " 
rile forestiere din bălțile Dunării. 
Capocitatea anuală a noului obiec
tiv este de 30 000 metri cubi che
restea și 20 000 lăzi pentru amba
laje. Dovadă că plopul, deși nu 
face... mere, produce lădițele nece
sare acestora.

B întreprinderea de poduri me
talice și prefabricate din beton Pi
tești a realizat, in premieră pe 
țară, o instalație de lansat grinzi 
din beton precomprimat. Instalația 
a fost expediată colectivului de con
structori de la viaductul Topolog de 
pe noua cale ferată Vîlcele - Rîm- ' 
nicu Vilcea.

B O matriță de brichetare a șpa- 
nului de aluminiu, cu ajutorul că
reia sint recuperate șl introduse a- 
nual in circuitul productiv peste 30 
tone de materiale refolosibile din 
aluminiu, a realizat maistrul Ion 
Grumăzescu, de la întreprinderea 
metalurgică din Bacău. Dar in în
treprinderea băcăuană sînt încă 
destule materiale refolosibile care 
trebuie recuperate. Cine urmează 
exemplul lui Grumăzescu ?

Știri sportive
U.T.A. — UNIVERSITATEA 

CRAIOVA : 0—0
în „avanpremiera" etapei a XlX-a, 

ieri, la Arad, U.T.A. nu a reușit să 
treacă de Universitatea Craiova, deși 
gazdele au atacat aproape continuu, 
in timp ce craiovenii au așteptat za
darnic contraatacul care să le a- 
ducă, avantaj pe tabela de marcaj. 
Dacă echipa -textilistă nu a reușit 
nici acum victoria, la al doilea meci 
consecutiv pe teren propriu, aceas
ta s-a datorat faptului că jocul ei 
in atac a fost precipitat și nu s-a 
construit cu răbdare. Totuși, ocazii 
de gol la poarta lui Boldici au fost 
suficiente, 'însă Urs (min. 12), Roșu 
(16), Tisa (23 și 37), Mușat (64), Co- 
raș (65) și Hirmler (82) au ratat din 
situații favorabile ori li s-a opus por
tarul craiovean, in zi bună. Uni
versitatea a avut și ea, de citeva 
ori, ocazii bune de a marca, însă 
Cîrțij (min. 7) și Cămătaru (55 și 75) 
nu au găsit cele mai bune soluții in 
fața porții.

A arbitrat Mircea Salomir din 
Cluj-Napoca, ajutat la linie de Ște
fan Moldovan și loan Roman, din 
Sighet.

La tineret-speranțe, U.T.A. — Uni
versitatea Craiova 0—5 (0—1). (Tris
tan Mihuța).

★
Astăzi au loc celelalte întîlniri ale 

etapei, după următorul program : 
Progresul Vulcan București — F.C.M. 
Brașov (stadionul Progresul) ; Dina
mo București-— Jiul Petroșani (sta
dionul Dinamo) ; Universitatea Cluj- 
Napoca — Sportul studențesc ; C.S. 
Tirgoviște — Politehnica Timișoara ; 
F.C. Argeș Pitești — S.C. Bacău ; F.C. 
Olt — F.C. Constanța ; Corvinul Hu
nedoara — Steaua București ; Chimia 
Rm. Vilcea — A.S.A. Tg. Mureș.

Toate partidele încep la ora 15,30. 
Posturile noastre de radio vor trans
mite aspecte de la toate meciurile, 
începind de la ora 15,25, in cadrul 
emisiunii „Fotbal- minut cu minut", 
pe programul 1.

INDUSTRIA UȘOARA

■ Sporind numărul de activități 
și valorificind mai intens resursele 
locole de materii prime și materiale, 
lucrătorii din industria mică a ju
dețului Vaslui au îndeplinit în pri
mele două luni din acest an pla
nul la producția marfă în proporție 
de 107,7 la sută. Valoarea produ
selor realizate peste plan se ridică 
la 8,6 milioane lei. In același timp, 
unitățile de profil ale uniunii jude
țene a cooperativelor de producție, 
achiziții și desfacere și-au depășit 
planul la export cu 10 la sută.

■ In .orașul Covasna a început 
construcția unui spital ginecologic. 
Noua unitate va valorifica intens in 
asistența medicală factorii naturali 
curativi.

B 100 milioane de fire de răsad 
pentru legume au pregătit lucrătorii 
asociației de sere din orașul Zim- 
nicea. Gindul ne poartă de pe acum 
spre miile de tone de legume care 
vor fi livrate piețelor.

■ Cura balneară In stațiunea 
Nicolina-lași, indicată in afecțiuni 
reumatismale, atrage tot mai mulți 
oameni ai muncii, îndeosebi coope
ratori, care au la dispoziție o mi
nunată casă de tratament balnear 
a U.N.C.A.P. In ultimul an s-au tra

BULETIN RUTIER
Recomandări de la 

Direcția 

Au reapărut bicicliștii I
Odată cu primele semne ale primă

verii au reapărut — in număr din ce 
în ce mai mare — bicicliștii, care ani
ma traficul rutier, exercitînd o in
fluență mobilizatoare în favoarea 
mișcării în aer liber, a deplasării eco
nomicoase de la tin loc la altul. Re- 
ținind multiplele și incontestabilele 
avantaje ale bicicletei, se cuvine să 
subliniem, in același timp, obliga
țiile celor care folosesc pe drumurile 
publice acest vehicul. In zilele noas
tre, unui biciclist i se cere să cu
noască — și să respecte — aproape 
tot atîtea reguli de circulație ca și 
unui conducător auto, ca de exem
plu : regula mersului pe dreapta, 
preselectarea înainte de intersecții și 
folosirea corectă a benzilor, priori
tățile, manevra depășirii, asigurarea 
și semnalizarea înainte de viraje, 
depășiri, ocoliri și schimbarea direc
ției de mers, iluminarea pe timp de 
noapte.

Cei mai mulți bicicliști cunosc și 
înțeleg să respecte regulile de circu
lație. Din păcate, sînt incă bicicliști 
care ignoră regulile elementare de 
circulație, iar de aici și pînă la acci
dente nu rămine adeseori nici dis
tanță de o roată. Un exemplu : Va- 
sile Șina din comuna Surduc, jude
țul Sălaj, intr-o intersecție a drumu
lui național cu un drum local a virat 
la stingă fără să aprecieze corect 
distanța față de un autovehicul ce 
venea din sens opus. Ivindu-se inopi
nat înaintea mașinii, biciclistul a 
fost accidentat mortal. In Capitală, o 
fetiță de 6 ani a fost surprinsă de un 
autoturism in timp ce traversa strada 
cu bicicleta. Din fericire, s-a ales 
doar cu . vătămări corporale.

Bicicleta este un vehicul util și plă
cut, care trebuie să producă numai 
satisfacții, iar aceasta depinde numai 
de cei ce o folosesc.

tat aici peste 2 500 de țărani coo 
peratori din 20 de județe ale țării.

B La baza de aprovizionare teh- 
nico-matșrială a agriculturii din 
Ovidiu, județul Constanța, se gă
sesc in aceste zile toate materialele 
de... bază necesare horticultorilor : 
țame, tocuri, geamuri șl rogojini 
pentru amenajarea răsadnițelor etc. 
Lipsesc însă cu desăvîrșire cuiele 
necesare pentru prinderea geamu
rilor în rame și pentru repararea 
lădițelor. Unde ești Pepelea ?

B La atelierul de panel, recent 
intrat în funcțiune, din cadrul Com
binatului de prelucrare a lemnului 
Suceava, fiecare leu investit aduce 
o producție de 10 lei. Cum ? Noua 
linie tehnologică a fost realizată in 
unitate, unde s-au proiectat și exe
cutat prin autoutilare și o parte din 
utilaje. Deci, cu cheltuieli reduse. 
A doua cale este valorificarea su
perioară a unor importante canti
tăți de materie primă de dimen
siuni mai mici, cum ar fi șipcile 
rezultate de la fabricarea binalelor 
șl de la producția de mobilă etc. 
lată „cheile" succesului.

B La întreprinderea de piese 
pentru tractoare din orașul Intor- 
sura Buzăului s-a asimilat in pro
ducția de serie un nou tip de ca
bină pentru tractorul „Universal" de 
55 CP cu încărcător frontal. Cabina 
dispune de izolație fonică și de con
diții ergOnomice de lucru.

B In municipiul Sf. Gheorghe a 
fost predat un bloc cu 16 apar
tamente, pentru care apa mena
jeră va fi încălzită cu energie so
lară. Aceasta este prima încercare 
din județul Covasna de valorifica
re a energiei solare în scopuri 
menajere.

Inspectoratul General al Miliției, 
circulație

In atenția pietonilor I
La traversarea unei artere rutiere

— mai ales dacă este intens circulată
— pietonul are datoria să folosească
locurile destinate acestui scop (sem
nalizate cu indicatoare și marcaje), 
iar in lipsa acestora să treacă de pe 
o parte pe alta a drumului, pe Ia 
colțul intersecțiilor, perpendicular cu 
axa drumului (nu în diagonală). In 
oricare din aceste locuri, pietonul are 
datoria să se asigure in prealabil că 
deplasarea sa pe partea carosabilă nu 
creează pericole, nici pentru el, nici 
pentru partenerii de drum. Un calcul 
simplu arată că, la viteza de 60 km 
pe oră, în timp ce un autovehicul 
parcurge 50 metri în 3 secunde, un 
pieton abia dacă parcurge in acest 
interval 3 metri, respectiv distanța 
aproximativă de la marginea unei ar
tere de dimensiuni obișnuite și pînă 
Ia mijlocul ei. Altfel spus, pentru a 
fi sigur că poate traversa fără peri
cole, pietonul trebuie să evite anga
jarea în traversare dacă un autove
hicul se apropie la circa 50 de metri 
de et O atenție sporită se cere atunci 
cind traversarea se face (și. din pă
cate, se face'destul de frecvent) prin 
fața, sau prin «palele unor autovehi-. 
cule oprite. De cele mai multe ori 
este cazul celor care traversează prin 
preajma autovehiculelor destinate 
transportului în comun aflate in sta
ții. Aproape nu există zi în care unul 
sau mai mulți pietoni să nu sufere 
urmările imprudenței în traversarea 
arterelor rutiere. Dacă ne gindim 
bine, nimic mai simplu și mai la în- 
demîna oricui decît să evite o tra
versare riscantă. Nu se cere pietoni
lor decît să se Încredințeze, înainta 
de a coborî de pe trotuar, că depla
sarea pe partea carosabilă — pe 
timpul traversării — o pot efectua 
în deplină siguranță. ,

CLUJ • La Casa de cultură a 
studenților din Cluj-Napoca a avut 
loc simpozionul „File din Istoria 
mișcării revoluționare a tineretu
lui și studențimii din patria 
noastră". Au participat studenți, 
cadre didactice, cercetători, acti
viști ai U.T.C. și U.A.S.C. din cen
trul universitar Cluj-Napoca. Au 
fost prezentate comunicări privind 
viața și activitatea revoluționară a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
momente semnificative din istoria 
studențimii clujene, a luptei îm
potriva fascismului, pentru demo
crație și progres social. (AL Mare
șali).

BUZĂU •- Casa culturii, știin
ței și tehnicii pentru tineret din 
municipiul Buzău a găzduit spec
tacolul omagial „E tinerețea noas
tră partidului datoare". Și-au dat 
concursul formații artistice ale li
ceelor din municipiul Buzău. La 
aceeași instituție a avut loc faza 
municipală a concursului pe tema 
„60 de ani de luptă și muncă avîn- 
tată pentru triumful idealurilor 
comuniste". Au participat tineri 
din unitățile economice și școli 
ciștigători ai fazei precedente. 
(Stelian Chiper).

CARAȘ-SEVERIN • La căminul 
cultural din comuna Răcășdia s-a 
desfășurat faza pe consiliile unice 
agroindustriale a concursului intitu
lat „Satul nou, mindră grădină", de
dicat aniversării a 20 de ani de Ia 
încheierea procesului de cooperati
vizare a agriculturii. • în cadrul

suitei de manifestări dedicate ani
versării a 60 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist, "la 
căminul cultural din Clocotici a avut 
loc un concurs de muzică popu
lară. (Nicolae Cătană).

SUCEAVA • A doua ediție a 
„Săptămînii culturii domene" s-a 
desfășurat la Vatra Dornei. La ma
nifestările politico-educative și cul
tural-artistice — expuneri, dezba
teri, expoziții de fotografii și de 
carte, spectacole etc. — organizate 
in unități economice și instituții, la 
casa de cultură a participat majo
ritatea locuitorilor orașului. (Saca 
Bejinariu).

TELEORMAN • Secția de pro
pagandă a comitetului județean de 
partid a organizat la Alexandria o 
dezbatere cu tema „Documentele 
P.C.R. cu privire la înfăptuirea 
unei noi revoluții in agricultură". 
Au participat propagandiștii de la 
învățămîntul politico-ideologic de 
la sate. (Stan Ștefan).

MUREȘ • Cu prilejul aniversării 
a 80 de ani de viață ai artistei eme
rite Koszegi Margit, secția maghia
ră a Teatrului național din Tg. Mu
reș a prezentat spectacolul cu pie
sa „Vinul", de Koszegi Gărdonyi 
Gâza, in care actrița octogenară a 
deținut un rol important. A fost 

un omagiu adus celei care in de
curs de aproape 6 decenii puse in 
slujba Thaliei a interpretat nu
meroase roluri principale din dra
me și comedii. (Gh. Giurgiu).

ARGEȘ • Sub egida comitetului 
de cultură și educație socialistă Ar
geș s-a tipărit culegerea „Cîntece 
pentru două voci egale", semnată 
de profesorul Ion GreCu, directorul 
școlii populare de artă din Pitești. 
Lucrarea reunește creații literare 
și folclorice destinate formațiilor 
corale in vederea îmbogățirii reper
toriului. (Gheorghe Cirstea).

BISTRIȚ A-NASAUD • Sub for
ma dialogului pe aceeași scenă, 
avind drept generic „Un cîntec de 
pace pe glia străbună", formațiile 
cultural-artistice ale căminului cul
tural Salva au prezentat spectaco
le in localitățile Coșbuc, Rebrișoa- 
ra, Ilva Mică. (Gh. Crișan).

IALOMIȚA • La Muzeul jude
țean Ialomița din municipiul Slo
bozia a fost vernisată expoziția de 
pictură și desen a artistului Pavel 
Codiță, laureat cu premiul pentru 
pictură al Uniunii artiștilor plastici 
și cu premiul I la Festivalul națio
nal „Cîntarea României" ediția 1981. 
Dintre tablouri se remarcă peisaje
le din cimpie, inspirate de Bărăga
nul ialomițean. și din cooperativa 

agricolă de producție Smirna. (Mi
hai Vișoiu).

VRANCEA • La galeriile de 
artă din Focșani s-a deschis o 
expoziție cu lucrări semnate de 
pictorul ieșean Mihai Zaiț. (Dan 
Drăgulescu).

SATU MARE • La Cărei s-a 
desfășurat manifestarea cultural- 
artistică devenită tradițională „Pa
rada portului popular german", 
care a reunit intr-un spectacol fol
cloric de înaltă ținută artistică for
mații de artiști amatori și rapsozi 
de naționalitate germană din Cărei, 
Petrești. Șandra, Tiream și din alte 
localități ale județului. (Octav Gru- 
meza).

CONSTANȚA • „Primul ghio
cel" se intitulează concursul de 
muzică populară și ușoară care se 
desfășoară în această lună la Med
gidia, in organizarea casei de cul
tură orășenești și a casei de cultu
ră a sindicatelor, la care participă 
numeroși interpreți debutanți din 
localitate, acompaniați de forma
țiile locale taraful „Pandelașul" și 
grupul instrumental „Meduza". 
(George Mihăescu).

COVASNA • La biblioteca Qră- 
șenească din Tg. Secuiesc s-a ți
nut o expunere cu titlul „Călăto
rie pe Calea Lactee". Expunerea a 
fost ilustrată cu diapozitive. (Ma
ria Păljânos).

(Urmare din pag. I)
nentâ a produselor fiind condiția 
esențială, vitală a oricărei indus
trii de bunuri de consum.

— Unele dintre observațiile cum
părătorilor, și nu puține, se refe
reau la faptul că dimensiunile con
fecțiilor, adică taliile și măsurile 
existente, nu satisfac toate cerințe
le. Sint numeroase cazuri,' îndeo
sebi in rindul tineretului, cind omul 
iese din magazine fără să cumpere, 
din cauză că nu-și găsește haină pe 
măsură. Vă rugăm să ne spuneți 
dacă se întreprinde vreo acțiune in 
acest sens ?

— Sint observații pe deplin înte
meiate. De aceea, pentru a adapta 
îmbrăcămintea și încălțămintea nu 
numai la gusturile și preferințele 
cumpărătorilor, ci și la varietatea 
cerințelor privind dimensiunile, vom 
pune un accent deosebit pe efectua
rea de măsurători antropometrice, 
nu la eițiva ani o dată, ca pină acum, 
ci de cel puțin două ori pe an, 
în vederea asigurării unei game co
respunzătoare de mărimi la îmbră
căminte și încălțăminte. In -institu
tele de‘ profil au fost organizate co
lective care au și efectuat măsură
tori in toate zonele țării, pe diferite 
grupe reprezentative de vîrstă și 
sex. S-au făcut măsurători pe un 
eșantion de peste 8 000 de tineri tn
tre 14—19 ani ; o anchetă antropo- 
metrică a cuprins circa 100 000 de 
persoane de diferite vîrste și sexe, 
din 22 de județe. Pe această bază 
s-au elaborat proiecte de acte nor
mative privind dimensiuni tipice în 
vederea îmbunătățirii construcției 
tiparelor.

— Cind spunem Industrie ușoară 

ne gindim, in primul rînd, la sec
torul textil. Dar la fel de importan
tă pentru aprovizionarea populației 
este și producția celorlalte. Ce ne 
puteți spune despre activitatea in 
anul 1982 a sectoarelor netextile 
ale industriei ușoare 2

— Și în domeniul sticlei, cerami
cii și porțelanului, al articolelor cas
nice se prevăd creșteri ale canti
tăților ce urmează a fi livrate pie
ței, o diversificare în raport cu ce
rințele tehnicii, o stnnsă colaborare 
cu specialiștii in design. Se preve
de creșterea, intr-un ritm mai ac
celerat, a fabricației produselor care 
se realizează pe bază de tehnologii 
noi : obiecte de ceramică populară, 
sticiărie de cristal și altele. Cunos- 
cind reproșurile, pe care beneficia
rii — părinți și copii — ni le fac 
pe bună dreptate, pentru lipsa de 
imaginație a unora dintre acei ce 
concep și produc jucării, o atenție 
deosebită acordăm prototipurilor 
mai ingenioase, cu un mai pronun
țat rol pedagogic, care să modeleze, 
fără ostentație, aptitudinile celor 
mici și să-i ajute și în orientarea 
profesională. In calitate de coordo
nator al producției de jucării, vom 
urmări îndeplinirea întocmai a pro
gramului, pe acest cincinal, Întoc
mit la indicația conducerii superioa
re a partidului. întreprinderile din 
acest sector au realizat modele, 
care au și fost omologate, de păpuși, 
jucării din material plastic, truse 
— jucării pentru diferite actlvițăți, 
vehicule (bineînțeles la scară redu
să), jucării mecanizate și altele, mo
dele ce urmează să fie introduse 
în producție.

— Cum se vor reflecta aceste in

tenții și preocupări, pe care le so
cotim interesante și pozitive, în a- 
ptoviziondrea populației, in acest 
an? •

— Aș sublinia mai lntii sporurile 
cantitative. în 1982, livrările către 
fondul pieței vor crește, față de 1981, 
cu 3.9 la sută. Creșteri mai accentu
ate se vor produce Ia confecții și 
tricotaje, mărfuri care reprezintă 42 
la sută din întreaga valoare a livră-' 
rilor. Am prevăzut însă sporuri 
substanțiale și la unele produse 
mult solicitate de cumpărători, care 
pină acum nu au fost livrate Ia ni
velul cerințelor : crește cu 45,8 la 
sută producția la diftină imprimată, 
cu 27,3 la sută la prosoape, cu 10.1 
la sută la covoare, cu 7,1 la sută la 
perdele, 8,3 la sută Ia tricotaje din 
lină și tip lină, 41,7 la sută la con
fecții din blană și din imitație de 
blană, 13,9 ia sută la mașini de gă
tit și sobe de încălzit etc. Desigur, 
la toate categoriile de produse se 
vor înregistra creșteri importante ; 
dar așa cum am mai spus, sporurile 
cantitative sînt însoțite de preocu
parea statornică, mai eficientă decît 
pînă acum, pentru ridicarea nivelu
lui calitativ al produselor.

în încheiere, aș dori să subliniez 
că sîntem pe deplin conștienți că și 
de munca noastră depinde înfăptui
rea politicii partidului de creștere 
continuă a nivelului de trai al oa
menilor muncii, de ridicare a gra
dului de civilizație și progres al 
populației. De aceea, sintem hotărîți 
să mobilizăm resursele materiale și 
umane de cate dispunem pentru în
făptuirea sarcinilor ce ne revin din 
planul de stat, contribuind astfel la 
traducerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea al partidului.

• STIMULAREA LAC- 
TAȚIEI. După îndelungate 
cercetări, în cadrul Institutului 
bulgar de biologie și imunolo- 
gie a reproducerii și dezvoltă
rii organismelor a fost elabo
rată o tehnologie inedită pentru 
tratarea vacilor eu o perioadă 
lungă de întrerupere a lactației 
și a junincilor nefertile, in vîr
stă de peste 20 de luni. Pentru 
tratare este folosit preparatul 
„Lactofarm-ulei in emulsie", 
produs de industria bulgară. 
Dintre vacile și junincile trata
te anul trecut, 80 la sută au ob
ținut o lactație medie de 8 litri 
pe zi. Productivitatea este, de
sigur, In funcție de codul gene
tic și de rasa animalului O 
analiză a laptelui obținut de la 
vaci prin stimularea lactației 

arată că acesta nu diferă de cel 
produs de celelalte animale. 
Metoda stimulării lactației este 
ușor aplicabilă, ieftină și de 
mare eficiență. Ca urmare a 
extinderii acestei metode, în 
numai șase județe ale Bulga
riei s-au obținut suplimentar 
560 000 litri de lapte.

• HIDROGEN Șl MAR
GARINA DIN APA DE 
MARE. Specialiști japonezi 
au elaborat proiectul unor plu
te uriașe, care sint de fapt in
stalații de obținere a hidrogenu
lui din apa de mare. Ele ur
mează să fie amplasate in zona 
de sud a Oceanului Pacific. Pe 
aceste plute vor fi instalați 
mari colectori solari — oglinzi 
parabolice din mase plastice 

care vor concentra razele so
lare asupra unor generatoare 
de aburi, care vor pune in 
funcțiune turbine electrice. 
Energia electrică astfel obținu
tă va fi utilizată mai întii pen
tru desalinizarea apei de mare, 
iar apoi pentru descompunerea 
ei în oxigen și hidrogen. Fie
care astfel de instalație va 
produce, zilnic, cite 2 600 de 
metri cubi de hidrogen. Tot 
pe ,aceste plute se va putea 
obține amoniac prin combina
rea hidrogenului cu azotul din 
aer și... margarina, ca urmare 
a unor reacții chimice ale hi
drogenului cu ulei din nuci de 
cocos sau cu grăsime de pește.

• COMPUTERE LA 
BORDUL AVIOANELOR. 
Progresele considerabile inre- 
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gistrate In ultima vreme în 
tehnica microprocesoarelor au 
făcut posibilă dotarea a trei 
avioane cu reacție — „Boeing- 
757", „Boeing-767" și „Aerobus- 
A 310“ — cu noi cabine pentru 
echipaj în care numeroasele 
aparate cu indicatoare sint în
locuite cu teleecrane pe care 
apar toate informațiile necesa
re conducerii zborului, gata 
prelucrate de către un compu
ter. Specialiștii consideră că a- 
ceste avioane vor fi mult mai 
ușor de pilotat decit cele cla
sice ; în schimb ele reclamă din 
partea piloților însușirea unor 
noi deprinderi.

de comandă și instrumentele de 
măsură.

• PANSAMENT „E- 
LECTRIC*.  Efectuînd un 
studiu ce își propusese stabili
rea de noi metode pentru a în
lătura prezența nedorită a pă
sărilor in preajma aeroporturi
lor canadiene, cercetătorii de la 
Queen's University din King
ston (Ontario) au constatat că 
anumite frecvențe ale undelor 
radio stimulează producția de 
colagen, o proteină constituen
tă a țesuturilor conjunctive. De 
aici a apărut ideea punerii la 
punct a unui pansament „elec
tric". Acesta diferă de pansa
mentele tradiționale prin pre
zența unor mici electrozi co
nectați Ia un generator de unde 
de inaltă frecvență. Cu ajutorul 

noului pansament se poate 
ajunge la cicatrizarea unor răni 
In numai 20 de minute, tn loc 
de două zile.

• SANATORIU RU- 
PESTRU. Constatind absența 
bolilor pulmonare la muncitorii 
care lucrează în minele de sare, 
specialiștii sovietici au luat ini
țiativa de a înființa, cu titlu 
experimental, un sanatoriu si
tuat intr-un lanț de peșteri sa
line aflate la 280 metri adînci- 
me, in zona munților Urali. 
Tratamentul aplicat este cu to
tul inedit, nu numai pentru că 
se realizează fără medicamente, 
ci și deoarece pacienții își pe
trec aici numai noaptea, ziua 
fiind aduși cu lifturi la supra
față. Secretul noii terapeutici : 
saturarea peșterilor cu particule 

infime de sare are o influență 
binefăcătoare în cazul bolilor 
pulmonare sau al alergiilpr.
• RARITATE BOTA

NICĂ. Tetracentronul este 
un arbore fosilă, puțind atinge 
o Înălțime de 40 de metri, care 
se intîlnește extrem de rar 
doar în zonele muntoase cele 
mai îndepărtate. Semințele Iui, 
practic, aproape că nu încolțesc 
niciodată și nu dau puieți. ■ Și 
totuși, după patru ani de ex
perimentări, botaniștil din pro
vincia chineză Hunan au reu
șit să obțină din semințe puieți 
de tetracentron. Tn prezent 
puieții se mai află incă in 
„școală", pînă cind vor mai 
prinde... puteri, urmind să fie 
apoi sădiți în cimp deschis.



ÎN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII 

PREGĂTIȘI ÎN VEDEREA INIȚIERII UNOR NOI 

ACȚIUNI PENTRU DEZARMARE Șl PACE
WASHINGTON 13 , (Agerpres). — 

O delegație a mișcărilor pentru pace 
și dezarmare din Europa occiden
tală va Întreprinde, săptămina 
viitoare, un turneu de 15 zile in Sta
tele Unite, în vederea sensibilizării 
publicului american față de riscu
rile unui război nuclear.

După marile manifestații In fa
voarea păcii și pentru dezarmare 
din toamna anului trecut, această 
vizită, organizată din inițiativa a 
două mișcări pentru pace din Sta
tele Unite, va avea Ioc in perioada 
20 martie—-5 aprilie. Membrii dele
gației, originari din Olanda, Dane
marca, Marea Britanie, Italia și 
R.F.G., se vor adresa reprezentan
ților opiniei publice din 50 de orașe 
americane.

„Noi sperăm că această vizită va 
face publicul american să înțeleagă 
rezistenta europenilor la creșterea 
actuală a cursei înarmărilor", a de
clarat unul dintre conducătorii or
ganizației American Friends Service 
Committee, din Statele Unite, evo- 
cind preconizata desfășurare de 
eurorachete in Europa occidentală.

TOKIO 13 (Agerpres). — Partidul 
Socialist Japonez va trimite o mi
siune in Franța, Suedia, Marea

Britanie și R. F. Germania, la 
sfirșitul acestei luni, pentru 
a discuta cu socialiștii vest- 
europeni posibilitățile unei coo
perări Internaționale in legătură 
cu necesitatea dezarmării nucleare 
și limitării înarmărilor. Conducăto
rul delegației, președintele Comite
tului Central Executiv al P.S.J., ‘
Ichio Asukata, va cere liderilor so
cialiști din țările vizitate să trimită 
reprezentanți la Tokio pentru a lua 
parte la o conferință internațională 
consacrată dezarmării nucleare și 
stopării cursei înarmărilor, propusă 
de P.S.J. și programată pentru mij
locul lunii mai a.c.

LONDRA 13 (Agerpres). — Li
derul Partidului Laburist .(de opozi
ție) din Marea Britanie, Michael 
Foot, a condamnat sever decizia 
guvernului conservator de a achi
ziționa noul sistem american de 
arme nucleare „Trident-II“. care 
vor fi amplasate pe submarine. El a 
reafirmat hotărîrea partidului său 
de a opri cursa înarmărilor in ce 
privește Marea Britanie, oferind 
chiar un exemplu unilateral, in 
eventualitatea obținerii victoriei In 
alegerile generale — relatează agen
ția Reuter.

Probleme divergente în cadrul convorbirilor 
la nivel înalt americano-franceze

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
La încheierea convorbirilor la nivel 
înalt americano-franceze de la 
Washington, părțile au precizat că 
în cadrul acestora s-au degajat atît 
unele sfere de acord, cit și persis
tența unor probleme divergente, in 
special cu privire la relațiile eco
nomice și financiare șl evoluția u- 
nor probleme internaționale. După 
opinia observatorilor din Washing
ton, citată de agenția France 
Presse, președintele francez a expri
mat Îndeosebi nemulțumirea Franței 
și a altor țări vest-europene în le
gătură cu rata ridicată a dobînzi- 
lor practicate de S.U.A. și a insis
tat asupra necesității soluționării a-

cestei probleme, eventual în cadrul 
viitoarei reuniuni la nivel înalt de 
la Versailles a principalelor state in
dustrializate occidentale.

Concomitent, s-au constatat dife
rențe de abordare și în unele pro
bleme internaționale- Astfel, deși a 
salutat recentul plan american de a- 
sistență pentru dezvoltarea țărilor 
din bazinul Caraibilor, președintele 
Mitterrand a arătat că în privința 
căilor de soluționare a problemelor 
politice din zonă Franța „se simte 
mult 'mai aproape de președintele 
Mexicului", care, după cum se știe, 
preconizează rezolvarea prin nego
cieri a diferendelor existente In re
giune.

Publicația vest-germanâ „Weltwoche" despre:

„Milioanele de dezmoșteniți 
din Europa occidentală"

„Numărul șomerilor din Europa 
occidentali a depășit de mult 10 
milioane. Seriozitatea problemei 
este cu atât mai evidentă, cu cit 
nici chiar trucajele statistice nu 
permit subaprecierea ei. Se îngroa
șă nu numai coada la oficiile de pla
sare, ci și timpul afectat căutării 
unul nou loc de muncă : pentru a 
primi un serviciu, jumătate din nu
mărul șomerilor trebuie să aștepte 
o jumătate de an, iar o pătrime 
chiar un an Întreg. Iar finalul cri
zei nu se întrevede.

Epidemia șomajului a cuprins în
treaga Europă occidentală, fără a 
ține cont de granițe. Nu a fost scu
tită nici R.F. Germania, care de 10 
ani ocupă primul loc in ce privește 
ritmul dezvoltării economice și se 
bucură de reputația unui adevărat 
„Express".

Aproape toate țările vest-europe
ne au fost copleșite de șomaj in a- 
ceeași măsură, cu toate că nivelul 
dezvoltării lor economice era dife
rit. In centrele economice cindva 
înfloritoare, procentul șomerilor

este format dintr-un număr cu două 
cifre. De exemplu, in ochii locuito
rilor orașului britanic Coventry — 
pină de curind prototipul bunăstă
rii britanice — poți citi aceeași tea
mă pentru ziua de mâine ca și in 
cei ai populației landului Rhenania 
de Nord-Westfalia (R.F.G.).

Proporții alarmante dobindește 
șomajul in rindul tineretului. A- 
cest „val tinăr" care a apărut pe 
piața forței de muncă nu va cobori 
prea curind. Abia in anii ’90 ne pu
tem aștepta la subțierea lui. In fața 
acestor perspective, Franța, unde în 
cursul acestui an vor absolvi invă- 
țămintul mediu și superior 750 000 
de tineri, din care o mare parte va 
ingroșa numărul șomerilor, nu are 
o situație privilegiată in rindul ță
rilor vest-europene. Iar tineretul 
ripostează prompt la irosirea spe
ranțelor lui. De aceea, cele mai a- 
cute riposte ale tinerilor împotriva 
politicii economice a guvernelor lor 
s-au desfășurat in orașe unde șo
majul este deosebit de puternic".

Schimb de mesaje intre președintele României 
și președintele Comitetului Executiv al O.E.P.

BEIRUT 13 (Agerpres). — La 
Beirut a avut loc un schimb de me
saje de prietenie între președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat

în cadrul schimbului de mesaje — 
prilejuit de vizita in Liban a tova
rășului Vasile Pungan, consilier al 
președintelui Republicii Socialiste 
România — s-a efectuat un schimb 
de vederi în probleme ale relațiilor 
de prietenie și colaborare fructuoasă 
intre Partidul Comunist Român și 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei, precum și îp alte probleme ale

evoluției situației internaționale ac
tuale.

Președintele Yasser Arafat a subli
niat cu recunoștință și înaltă apre
ciere eforturile susținute și constante 
ale României socialiste, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu, personal, 
pentru instaurarea unei păci juste și 
trainice in Orientul Mijlociu pe baza 
retragerii Israelului din teritoriile 
ocupate în urma războiului din 1967, 
soluționarea problemei poporului 
arab palestinian inclusiv prin crearea 
unui stat propriu, independent, asi-' 
gurarea*  securițății și independenței 
tuturor statelor din regiune.

întîlnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă de înțelegere tovărășească și 
caldă prietenie.

Convorbiri privind extinderea cooperării
tehnico-științifice intre România și R.D. Germană

BERLIN 13 (Agerpres). — în pe
rioada 9—12 martie a.c. au avut loc, 
la Berlin, convorbiri intre reprezen
tanți ai Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie din Republica 
Socialistă România și ai Ministerului 
pentru Știință și Tehnică al R. D. 
Germane.
, în discuțiile purtate de tovarășul 
Mihail Florescu, ministru secretar de 
stat la C.N.S.T., cu Klaus Stuben- 
rauch, ministru secretar de stat la 
Ministerul pentru Știință și Tehnică, 
au fost abordate probleme prioritare 
ale dezvoltării științei și tehnologiei 
în cele două țări, in vederea stabili
rii posibilităților și măsurilor de ex
tindere și adîncire în continuare a 
cooperării tehnico-științifice. A fost

subliniată cu această ocazie dorința 
comună de a coopera cit mai efici
ent in realizarea unor obiective de 
interes reciproc in domeniile ener
giei, materiilor prime, microelectro
nicii, roboților industriali, cărbunilor, 
nutriției animalelor etc. și s-au con
venit măsuri concrete pentru perioa
da următoare.

La încheierea vizitei, șeful dele
gației române a fost primit de 
Gerhard Weiss, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, președintele părții R.D.G. în 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică.

La convorbiri a participat amba
sadorul României în R. D. Germană, 
Gheorghe Tache.

Manifestări consacrate centenarului 
nașterii lui Nicolae Titulescu

KUWEIT 13 (Agerpres). — Coti
dianul kuweitian de limbă arabă 
„Al Seyassah" publică un amplu 
articol, însoțit de o fotografie, de
dicat vieții și activității lui Nicolae 
Titulescu, de la a cărui naștere se 
împlinesc o sută de ani.

Elogiind contribuția eminentului 
diplomat român la apărarea intere
selor popoarelor, a cauzei păcii, 
cooperării și înțelegerii intre na
țiuni în perioada interbelică, ziarul 
kuweitian subliniază că Nicolae Ti
tulescu și-a pus amprenta puterni
cei sale> personalități pe scena poli
tică și diplomatică, nu numai in 
România, ci și in întreaga lume.

iar Europa omagiază prin el diplo
mația păcii și a rezolvării diver
gențelor internaționale pe cale po
litică.

DELHI 13 (Agerpres). — Revista 
indiană „International Reporter", 
care apare la Delhi, a publicat in 
ultimul său număr, sub titlul 
„România — urme adinei lăsate de 
Nicolae Titulescu", un articol in 
cuprinsul căruia sint evidențiate 
personalitatea, activitatea și contri
buția remarcabilă la pacea lumii ale 
marelui diplomat român in perioa
da dintre cele două războaie mon
diale.

Pentru soluționarea 
negociată a problemelor 
din bazinul Caraibilor
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

într-un interviu publicat de ziarul 
„New York Times", președintele 
Mexicului, Jose Lopez Portillo, ex- 
primindu-și regretul că bazinul Ca
raibilor „a devenit o zonă de înfrun
tare", a evidențiat nevoia unor soluții 
negociate in legătură cu problemele 
din această regiune. în context, el a 
reiterat propunerea mexicană, lansa
tă luna trecută la Ciudad de Mexico, 
de mediere în unele probleme liti
gioase din zonă și a evidențiat nece
sitatea de a se acorda statului Nica
ragua „garanții de neagresiune".

în Încheierea interviului, președin
tele Mexicului și-a exprimat regre
tul că planul de asistență pentru ță
rile din bazinul Caraibilor anunțat de 
președintele Reagan este „determinat 
și condiționat de factori ideologici și 
legat de programe de inarmare, care 
complică situația".

Cereri de anulare 
a rezultatelor scrutinului 

din Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA 13 (A- 

gerpres). — Mișcarea de Eliberare 
Națională — organizație politică de 
dreapta din Guatemala — a prezen
tat Congresului o cerere de anulare 
a rezultatelor alegerilor de la 7 mar
tie din această țară, considerind că 
scrutinul s-a desfășurat în mod frau
dulos. Totodată, ea a cerut convoca
rea de noi alegeri, în următoarele 60 
de zile.

Observatorii politici din Ciudad de 
Guatemala apreciază că demersul 
Mișcării de Eliberare Națională nu 
va avea efect, cu toate că și celelalte 
două formațiuni politice — Uniunea 
Opoziționistă și Centrala Autentică 
Naționalistă — care au fost înfrinte 
in alegeri l-au acuzat pe candidatul 
oficial, generalul Anibal Guevara, de 
fraudă electorală. Dealtfel, generalul 
Guevara nu a întrunit numărul ne
cesar de voturi pentru a fi ales. în 
această situație, potrivit Constituției, 
decizia asupra învestirii sale în func
ția de președinte va fi luată de Con
gres.

Observatorii politici apreciază că 
acest act reprezintă o simplă forma
litate, întrucit formațiunea politică 
pe care o reprezintă dispune de 34 
de locuri in Parlament, cu două mai 
multe decit este necesar pentru ca o 
asemenea hotărire să poată fi luată.

ÎN PREGĂTIREA CONFERINȚEI U.N.C.T.A.D.
GENEVA 13 (Agerpres). — La Ge

neva s-au deschis lucrările sesiunii 
a XXIV-a a Consiliului U.N.C.T.A.D., 
care urmează să abordeze probleme 
de actualitate ale raporturilor econo
mice internaționale : evaluarea situ
ației economice și comerciale, moda
litățile de combatere a tendințelor 
protecționiste, datoria externă a ță
rilor în curs de dezvoltare și difi
cultățile intimpinate de acestea în 
domeniul financiar, inclusiv ca ur
mare a ratelor înalte ale dobînzilor. 
Sesiunea marchează, in același timp, 
începutul procesului de pregătire a 
viitoarei sesiuni a Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare, prevăzută să aibă loc în 
1983.

La deschiderea sesiunii, secretarul 
general al U.N.C.T.A.D., Gamani Co
rea, a subliniat că economia mondi

ală traversează în prezent cea maî 
gravă recesiune din ultimele două 
decenii. Principalele sectoare econo
mice se află în criză, cu implicații 
negative asupra procesului dezvoltă
rii,. in special a țărilor in curs de 
dezvoltare. Presiunile protecționiste 
au crescut, obstacolele comerciale 
s-au multiplicat, iar dificultățile fi- 
nanciar-monetare s-au accentuat El 
a insistat asupra faptului că, în con
textul actual, elaborarea de soluții 
general acceptabile depinde în cea 
mai mare parte de consolidarea co
operării internaționale, inclusiv prin 
utilizarea mecanismului multilateral, 
în acest sens a fost evidențiată im
portanța viitoarei sesiuni a Confe
rinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare, care ar trebui 
să abordeze cu prioritate modalită
țile de depășire a situației actuale.

luări de poziție împotriva discriminării rasiale
LONDRA 13 (Agerpres). — La Lon

dra se desfășoară in aceste zile lucră
rile conferinței „Africa australă — a 
sosit timpul de a alege", organizată 
de Mișcarea antiapartheid din Marea 
Britanie, împreună cu Comitetul spe
cial al Națiunilor Unite împotriva 
apartheidului.

La conferință participă și un repre
zentant al Ligii române de prietenie 
cu popoarele afro-asiatice.

GENEVA 13 (Agerpres). — între 
15 și 26 martie la Geneva vor avea 
loc lucrările Subcomitetului pregăti
tor al celei de-a doua*  conferințe 
mondiale de combatere a rasismului, 
programată în 1983.

Printre propunerile care urmează 
să fie examinate pentru a fi înscrise 
pe agenda de lucru a viitoarei în
truniri figurează analiza factorilor 
politici, Istorici, economici, sociali și 
culturali care au dus la rasism și la 
discriminare rasială, evaluarea acti
vităților întreprinse în ultimul de
ceniu pe plan internațional in a- 
ceastă chestiune, situația dezavanta
joasă în care se găsesc din punct de 
vedere rasial grupurile de muncitori 
imigranți din țări occidentale și, in 
mod special, consecințele menținerii 
politicii de apartheid în Africa de 
Sud și situația din Namibia.

MAPUTO 13 (Agerpres). — într-o 
alocuțiune rostită la Maputo, preșe
dintele Republicii Populare Mozam- 
bic, Samora Măchel, a calificat, re
gimul minoritar rasist din Africa de 
Sud dușmanul fățiș al Africii inde
pendente.

Referindu-se la problema Namibi
ei, președintele Mozambicului a re
afirmat solidaritatea țării sale cu 
lupta dreaptă a poporului namibian, 
sub conducerea Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) — reprezentantul său 
legitim — pentru libertate și inde
pendență.

LUANDA 13 (Agerpres). — Po
porul angolez reafirmă solidaritatea 
sa cu lupta popoarelor din R.S.A. 
și Namibia pentru libertate șl inde
pendență, împotriva discriminării 
rasiale și a apartheidului, a declarat 
Pascoal Luvualu, secretar general al 
Uniunii Naționale a Oamenilor 
Muncii din Angola (U.N.T.A.). El a 
menționat că O.N.U. și O.U.A. tre
buie să adopte măsuri eficiente, în 
primul rind sancțiuni economice, 
pentru a determina regimul rasist 
de la Pretoria să pună capăt poli
ticii inumane de apartheid, să eli
bereze deținuțli politici.

-AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

EXPOZIȚIE DE AFIȘE PE TEMA PĂCII. La Casa centrală a artiștilor 
plastici din capitala Uniunii Sovietice este prezentată o expoziție de 
afișe pe tema „Pace, securitate și colaborare”. Sint expuse peste 300 
de afișe selecționate de un juriu internațional dintr-un număr de 3 500 
de lucrări prezentate de artiști din 48 de țări. Din România sint expuse 
șapte afișe. Lucrarea întitulată „Picătura", a artistului Nicu Constanti- 
nescu din București, simbolizind pericolul unei catastrofe nucleare, a fost 
distinsă cu premiul trei.

PRIMIRE LA PHENIAN. Kim Ir 
ISen, președintele R.P.D. Coreene, 

a primit delegația parlamentară 
italiană, condusă de Leo Canullg, 
membru al Camerei Deputaților, 

I președintele secției pentru Coreea 
a parlamentului Italiei, care se află 
într-o vizită la Phenian.

CANDIDATURA. Cancelarul vest- 
german Helmut Schmidt a anunțat 
că va candida din nou la această 
funcție in alegerile generale din 
1984. El și-a făcut cunoscută aceas
tă decizie în cadrul unei întilniri 
cu un grup de deputați social-de- 
mocrați î;i Bundestag.

VOT DE ÎNCREDERE. Guvernul 
italian a obținut, simbătă, votul de 
încredere solicitat cu o zi înainte 
Camerei Deputaților de primul mi
nistru, Giovanni Spadolini. El a in
tervenit pentru scurtarea dezbate
rilor asupra proiectului de lege gu
vernamental vizind relansarea con
strucțiilor publice.

TREI CONGRESMANI AVER
TIZEAZĂ. Alarmați de Informa
țiile difuzate de presa americană 
privind un plan de acțiuni subver
sive al C.LA. pentru America Cen
trală, trei congresmeni democrați 
au anunțat proiecte de lege pentru 
interzicerea sau restrângerea seve
ră a asistenței militare a S.U.A. și 
a operațiunilor clandestine ameri
cane în această regiune. „Istoria 
ne Învață că prețul intervenționis- 
mului este dureros de mare", se 
arată in declarația dată publicității 
la Washington de senatorii Chris
topher Dodd și Paul Tsongas. Un 
proiect de lege similar a fost anun
țat de Jonathan Bingham, mem
bru al Camerei Reprezentanților.

‘I

Cînd oamenii 
„sculptează" natura

Năzuința spre perfecțiune a fost 
dintotdeauna o trăsătură caracte
ristică a poporului chinez. Si ce 
poate fi mai reprezentativ pentru 
această năzuință decit Marele Zid 
chinezesc, singura construcție de pe 
Terra, făcută de mina omului, ce se 
distinge ușor de la distanțe cosmice, 
din satelit ?

Scăldată in lumina de miere a 
dimineții sau decupată pe tipsia de 
aur roșu a asfințitului, maiestuoasa 
construcție se desfășoară in fața 
ochilor, unduind peste munți și văi, 
asemenea unui imens dragon, por
nit să infrunte, in continuare, 
veacurile. Pe aleea de pe coama zi
dului — sute și sute de chinezi 
turiști, tineri și bătrini. Defilarea 
lor ordonată apare ca un mare 
pelerinaj la opera străbunilor, du
rată cu artă și migală. Iar dovezi că 
ei, urmașii, sint la înălțimea ■ stră
moșilor, că ștafeta muncii răbdă
toare, însuflețită de căutarea desă- 
virșirii a fost preluată, vizitatorul 
poate intilni la tot pasul.

Asemenea dovezi se inscriu ca 
expresii ale unui vast proces de 
reformulare a orientărilor in do
meniul dezvoltării economice. Este 
o realitate pe care gazdele chineze 
o subliniază cu fiecare prilej — 
aceea că economia Chinei se află 
in prezent la un punct de cotitură, 
poate cel mai important de la so
cializarea mijloacelor de producție. 
El constă într-o serie de reorientări 
ale principiilor de acțiune, ale sis
temelor de organizare și conducere 
a economiei, transpunerea lor in 
practică inscriindu-se pe linia ma
relui obiectiv strategic de moder
nizare socialistă a țării, a tuturor 
compartimentelor vieții economico- 
sociale. Obiectiv ce vizează ca, pină 
la sfirșitul mileniului, China să se 
înfățișeze ca o țară cu nivel ridicat 
de dezvoltare, demn de năzuințele 
poporului său, de tradițiile unui 
strălucit trecut, ale unor laborioase 
strădanii materializate in impresio
nante cuceriri ale geniului uman. 
Din contactul cu nenumărate fapte 
și realizări ale acestei vaste țări,

vizitatorul se poate convinge că 
trăsătura caracteristică a noii stra
tegii economice — principala pro
blemă la ordinea zilei — este aceea 
că ampla operă de edificare econo
mică trebuie să fie înfăptuită pe 
o cale adecvată condițiilor specifi
ce ale Chinei.

Este o trăsătură ce poale fi în- 
tilnită pretutindeni — de la vasta 
cetate siderurgică de la Anshan și 
de la cunoscuta exploatare petro
lieră Daqing pină la unitățile ar
tizanale ce duc mai departe tradi
țiile unor meșteșuguri milenare.

Fabrica de sculpturi in lac (mai

Însemnări din R.P. Chineza

bine zis în sute de straturi supra
puse de lac) din Beijing se dis
tinge in acest sens ca o adevăra
tă punte intre tradițiile trecu
tului și împlinirile prezentului. 
In ateliere ai prilejul să urmărești 
cum prind viață citeva din cele 
peste 1 000 de modele din „reperto
riul" fabricii ce iși exportă produ
sele în 90 de țări ale lumii. In afară 
de turnarea formelor, toate opera
țiunile acestei tehnici, datină de pe 
vremea dinastiilor Ming și Qing, au 
rămas manuale. Iar 80 la sută din 
produse sint unicate. Urmărind cu 
cită minuțiozitate se fac complicate 
incizii in cele 80—500 de straturi de 
lac roșu așternut pe forma turnată 
— nici nu te mai miri cină afli că 
un muncitor lucrează uneori trei, 
șase luni sau chiar un an și jumă
tate pină la terminarea unei sin
gure lucrări. Dar și superbii cai, de 
pildă, sculptați aici costă mai 
scump decit caii de rasă adevărați ! 
$i nu e nimic surprinzător in aceas
ta cină te gindești ce concentrare 
de artă și migală cuprinde fiecare 
centimetru pătrat al acestor lucrări.

Tot așa cum nu te surprinde să 
afli mai tirziu, in comuna populară

ita Lu, de pildă, că, fără excepție, 
cooperatorii reușesc să smulgă pă
mântului an de an cite trei recolte 
— una de griu și două de orez. Cum 
să te surprindă cînd ai ocazia să 
vezi cu cită artă și-au „sculptat" 
ogoarele, cu ajutorul canalelor de 
irigație, intr-un imens fagure origi
nal 7 Cînd ai ocazia să-i vezi peste 
tot, înclinați cu răbdare asupra pă- 
mintului, pe care U obligă să le dea 
tot mai multe rqade 7

Iar că oamenii de aici stăpînesc 
și „arta" de a nu lăsa să se iroseas
că nimic din produsele muncii lor, 
poți descoperi vizitind, printre al
tele, mica expoziție de realizări de 
la sediul cooperativei. Și nu e vor
ba doar de produsele agroalimentare 
rezultate din cele 69 de făbricuțe de 
prelucrare a cartofului, cerealelor, 
ciupercilor, cepei, usturoiului etc., 
de pe culturile de aici. E vorba mai 
ales de produsele realizate din 
deșeuri rezultate din prelucrările 
inițiale, de bază, ale roadelor pă- 
mintului. De la medicamente, colo- 
ranți sau alte extracte naturale, cu 
cele mai variate întrebuințări, și 
pină la artistice împletituri din 
paiele cerealelor.

Dovezi grăitoare ale faptului că 
arta cultivării pămintului, așa cum 
poate fi intîlnită la Ma Lu, nu con
stituie o ekcepție sint la indemina 
oricui vizitează această țară, unde 
cultul dintotdeauna al chinezului 
pentru pămintul care-l hrănește 
se materializează în anii socialis
mului in recolte tot mai ridicate.

La fel și dovezile faptului ci arta 
de a conferi valoare ridicată prin 
muncă pină și celor mai banale 
materiale, sau aparent derizorii de
șeuri, e omniprezentă in China so
cialistă, pornită cu indirjire împo
triva risipei.

Dacă o întreprindere ca Fabrica 
textilă de bumbac din Cian-Din, de 
lingă Shanghai, e deținătoarea „or
dinului de aur" și a altor citeva înal
te distincții, aceasta se dato
rează — nu in ultimul rind l — 
faptului că de multă vreme aceasta

O gigantică „sculptură” pe viu : ogoarele in terasă din districtul Taoyuan 
(provincia Hunan), care asigură, an de an, recolte tot mai îmbelșugate

s-a remarcat prin valorificarea inte
grală, minuțioasă, fără aproape nici 
o pierdere, a firelor de bumbac.

Rămâi uimit păzind că pină și sca
ma și resturile de fire rezultate din 
prelucrare se transformă in pături, 
mănuși și alte produse de calitate. 
Însușire confirmată și de dreptul 
conferit fabricii de a fi scutită de 
controlul de calitate la export, „pri
vilegiu" pe care și-l păstrează de 
aproape 20 de ani.

Iar acest răstimp a fost suficient 
pentru ca „stilul Cîan-Din" să fie 
urmat de o serie de alte întreprin
deri cu același profil din tară. Stil 
care se identifică cu „arta" de a nu 
lăsa să se piardă nimic din materia 
primă încredințată, cu arta de a lu
cra astfel incit produsele rezultate 
să nu mai necesite nici un fel de 
control dinafară atunci cind iau ca
lea exportului.

Grija de a-și însușî un astfel de 
stil poate fi regăsită nu numai in
tr-o industrie cu îndelungată tradi
ție pentru China, cum este cea tex
tilă. Și poate aceasta constituie 
principala explicație pentru avintul 
pe care l-au luat într-un interval 
scurt de timp o serie de ramuri noi,

de virf, ale industriei, cum ar fi 
mecanica fină, de pildă.

In sala cu opt linii 
Fabricii de ceasuri de 
Guangzhou (Canton), 
izbește 
acestei 
mâinile 
„Huan 
gat un 
precizia mecanismelor. Principalul 
motiv de mindrie al tinerilor de 
aici r- aplicarea in decursul unui 
singur an a 150 de inovații tehnice, 
ceea ce s-a tradus prin importante 
economii de materiale.

Introducerea progresului tehnici 
reclizarea de economii de energie 
și materiale se evidențiază, dealt
fel, de-a lungul oricărui itinerar 
prin China zilelor noastre ca un 
laitmotiv al preocupării oamenilor 
muncii din cele mai diferite domenii 
de activitate. Și ce garanție mai 
bună poate exista pentru înfăptuirea 
obiectivului fundamental al moder
nizării rapide a țării decit racor
darea vechiului cult al perfecțiunii 
la exigențele de progres ale epocii 
actuale 7

de montaj a 
mină din 

ceea ce te 
muncitorilor 
tinere. Din

este tinerețea 
întreprinderi 
lor iese marca de ceasuri 

Giu" (Perla) care și-a ciști- 
binemeritat renume pentru

Ioana DABU

Funeraliile liderului sindical sud-cfrican Neil Aggett, despre care autorită» 
țile au afirmat că s-ar fi „sinucis" ' în timpul detenției într-o închisoare din 
Johannesburg (in realitate a decedat în urma torturilor la care a fost su
pus), s-au transformat intr-o puternică demonstrație împotriva politicii de 
apartheid, așa cum se vede și din fotografia de mai sus, transmisă de agen
ția „Associated Press". Circa 5 000 de persoone, albi și negri, au parcurs 
străzile centrale din Johannesburg, strigind lozinci antirasiste și fluturind 
steagurile Congresului Național African, organizație interzisă de autoritățile 
de la Pretoria. „A fost cea mai mare demonstrație antiguvernamentală paș

nică din 1960 încoace" — scrie ziarul britanic „Times".
r

O deosebire radicală
Prima a sosit la întîlnire „Pluton” ; apoi „Neptăn', pe urmă „Jupi

ter", „Scturn", „Uranus", iar la urmă „Venus", „Mercur" și celelalte 
colege cosmico-mitologice.

Lumea a așteptat parada aștrilor cu anumite temeri — nejustificate. 
De vină se pare că este însăși noțiunea de aliniere — privită cu 

anxietate și destul de repulsiv.
Probabil din cauză că multora nu le place să ștea, smirnă, într-un 

șir ca tras cu linia, in care nimeni n-are voie să miște fără voie. Pen
tru că in materie de aliniere nu se discută, nu se tratează sau se 
negociază, ci se folosesc strict metode de comandă : „aliniere la 
dreap-taaa I I I" sau „aliniere la stin-gaaa I I I" (după loc și împre
jurări). Unii nu apreciază alinierea pentru că aceasta știrbește voin
țele, uniformizează conduitele, impune oamenilor pină și cînd să stea 
drepți, in încordare, sau cînd să se destindă, să ia pe loc repaus.

Alinierea e și mal dificilă la marșuri — cind toată lumea trebuie 
nu numai șă meargă pe același drum, ci și să calce în aceeași ca
dență - „un-doi I", „stîng-drept I" ; un singur pas nealiniat și imediat 
se creează pericol de busculadă, spre disperarea (sau furia) instruc
torului sau plutonierului de pe margine.

Așa stau lucrurile pe Pămînt, cu oamenii - problema fiind cu mult 
mai complicată in cazul planetelor. Pentru că fiecare este o lume dis
tinctă. Pentru că sint de mărimi diferite și în stadii diferite — unele 
mai fierbinți, altele mai înghețate. Pentru că unele se rotesc mai re
pede, altele mai incet, flecare iși are propriile mișcări de evoluție și 
de revoluție, specifice, urmindu-și linia sau calea sa, elipsa proprie.

Desigur, se putea crede că măcar in spațiul cosmic există destul 
spațiu vital, incit fiecare planetă să se poată învîrti in voia ei, după 
cum o taie capul sau ecuatorul. Dar toate trebuie să graviteze in 
jurul astrului principal, cel mai mare și mai plin de energie termo
nucleară - cum este în galaxia noastră Soarele. In alte galaxii sint 
alți sori, fiecare cu puterea sa de atracție, prin care iși menține sa
teliții. în zona și in sistemul său. Iar cind sint pete pe sori n-ajung, 
pentru curățat, detergenții din toate planetele subordonate. Așa se 
petrec lucrurile — in Cpsmos.

Despre alinierea planetelor, astronomii au afirmat — și s-a confir
mat - că nu-i deloc periculoasă. Spre deosebire radicală de alinie
rea pe Pămînt - mal ales cînd se amestecă planete și rachete.

Cum poate fi considerată inofensivă o asemenea aliniere cînd numai 
„Jupite-", gigantica rachetă balistică intercontinentală, e capabilă să 
proiecteze in spațiul sideral echivalentul a o sută de Hiroshime ? La 
rindul său, „Pluton" călătorește pe un transportor blindat și zboară dbar 
120 de kilometri, fiind o planetă cu rază mică de acțiune. Cit pri
vește „Neptun", un singur submarin atomic poate lansa din adincurl 
duzini de „neptuni" la 4 000—5 000 kilometri distanță. Despre „Saturnul" 
din Cosmos nici nu se mai știe azi precis cite inele are — în schimb 
despre „Saturnul" terestru se știe precis că poate să-și înșurubeze șl 
10 capete, de citeva megatone fiecare, capabile să provoace o eclipsă 
aproape totală (de oameni).

In aceste condiții nu este limpede că adevăratul pericol constă în 
alinierea unor asemenea Jupiteri, Plutoni, Neptuni, Saturni ? Mai ales 
dacă ținem seama că una din legile mecanicii cerești (și necerești), pe 
care, din păcate, au ignorat-o Kepler și Newton, este că alinierea unor 
planete de o parte atrage automat alinieri similare de cealaltă parte, 
adică în celelalte sisteme din spațiul sideral ? I

Astronomii spun că alinierea (cosmică) se produce cam o dată la 
300 de ani.

Așa ar mai merge și pe Pămînt — o dată la citeva secole. Și cu 
condiția să nu țină mult.

N. CORBU
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